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Sammanfattning: 

Sexuellt våld är ett ämne som sällan lämnar någon oberörd. Hur vi talar om sexuellt våld 

förändras över tid. Denna kvalitativa intervjustudie vill genom dialogisk och tematisk narrativ 

analys lyfta rösterna från kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Utifrån en teoriram bestående 

av socialkonstruktionistiska teorier och feministiska teorier analyseras kvinnornas berättelser 

om det våld de utsatts för och dess konsekvenser. Studien belyser hur kvinnorna genom 

berättelser konstruerar sin identitet, men också vilka konsekvenser de beskriver att våldet fått 

för hur de upplever sina livsvillkor. Att berätta om våldet och att hantera konsekvenserna av 

våldet beskrivs och skildras av intervjupersonerna som en fortgående process. De beskriver att 

de fortfarande, flera år efter våldet, påverkas av det våld de utsatts för, men att sätt som våldet 

påverkar dem på förändras med tiden. Kvinnorna beskriver även att vilka berättelser som blir 

möjliga att berätta varierar beroende på kontext. Genom att betona sammanvävningar av 

maktordningar som rör ålder och kön vill denna studie bidra till forskningen om sexuellt våld 

genom ett intersektionellt perspektiv på utsatthet. Resultatet av studien visar att även år 2015 

är sexuellt våld ett tabubelagt ämne, och att intervjupersonerna konstruerar både kollektiv och 

individuell identitet på olika sätt i relation till våldet. 

Nyckelord: narrativ, sexuellt våld, identitet, unga kvinnor, könsmaktsordningen, narrativ 

analys  

Abstract:  

Sexual violence is a subject that rarely leave anyone unaffected. How we talk about sexual 

violence does however change over time. The purpose of this qualitative interview study is to 

address the question of sexual violence, and to this by giving voice to women that have been 

victims of sexual violence. By applying a dialogic and thematic narrative analysis, the aim of 

this thesis is to highlight the subject of sexual violence from the women’s own perspective. The 

interviewees narratives about how and if they talk about the violence with others, and how they 

perceive the consequences of the violence is analyzed within a framework of social 

constructionist and feminist theory. The study highlights how women through stories construct 

their identity, but also what consequences they describe that the violence has had on how they 

perceive their living conditions. To tell about the violence and to address the consequences of 

the violence is by the interviewees described as an ongoing process. They describe that, several 

years after the violence occurred, they are still affected by the sexual violence they have been 

subjected to. The way the violence affect them is however also depicted as changing over time. 

The women also disclose that they perceive their possibilities of sharing narratives of sexual 

violence with others as something that depends on context. By emphasizing how power 

structures regarding not only gender but also age this study also contribute to research on sexual 

violence by applying an intersectional perspective on vulnerability. The result of the study 

shows that even in the year of 2015, sexual violence is a taboo subject, and that the interviewees 

construct both collective and individual identity in different ways in relation to the violence.  

 

Keywords: Narratives, sexual violence, identity, young women, the gender power structure, 

narrative analysis  
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1. Introduktion 
 

Inledning 
Den senaste tiden har sexuellt våld uppmärksammats mycket i media. Många kommer ut 

offentligt och berättar i medier och på sociala medier att de har varit utsatta för sexuellt våld. 

Kampanjer och organisationer som syftar till att berätta historier om sexuellt våld växer och 

uppmärksammas. En sådan kampanj mot sexuellt våld som vuxit fram och nyligen 

uppmärksammades i Aftonbladet är initiativet mörkertalet på Twitter under haschtagen 

mörkertalet (Röstlund 2013). Ett annat exempel på en nyligen startad förening som även den 

uppmärksammats i Aftonbladet är Föreningen storasyster. Den som drivs av Sanna Bergendal 

som själv utsatt för sexuella övergrepp och nu startat och driver en förening för andra som 

utsatts för sexuellt våld (Wendelin 2014). Ett annat exempel på att frågan uppmärksammats mer 

den senaste tiden är att manifestationer och demonstrationer för skärpt sexual lagstiftning lockar 

tusentals att delta, något som bland annat uppmärksammades av SVT (Berger och Edman 

2014). 

Sexuellt våld är således något som flitigt uppmärksammats i samhällsdebatten de senaste åren. 

Mer sällan får dock utsattas egna berättelser om våldet och våldets konsekvenser stå i centrum. 

Debatten i media präglas av hur förövaren målas upp till den onda, galningen eller avvikaren 

och kvinnan objektifieras och målas upp som ett offer (Dahlgren & Sandell 2014:290-291). 

Perspektiv på hur det sexuella våldet påverkar kvinnan i hennes vardag, hur hon upplever sin 

tillvaro, sina relationer och sin identitet ges sällan utrymme i debatten. Dessa aspekter vill jag 

därför uppmärksamma i min studie. Genom att ta del av berättelser från unga kvinnor som 

utsatts för sexuellt våld hoppas jag kunna vidga perspektivet. Jag vill ge läsaren av denna 

uppsats möjlighet att få ta del av de utsattas skildringar och erfarenheter av sexuellt våld genom 

att lyfta deras berättelser. 

Centrala begrepp och utgångspunkter för studien  

Jag har valt att utgå från Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) definition av sexuellt våld. 

NCK definierar sexuellt våld som ”kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken” (NCK 

2015a). Sexuellt våld kan vidare, enligt NCK vara allt från att tjata eller hota sig till sex, våldtäkt 

eller att den utsatta tvingas utföra olika typer av sexuella handlingar (ibid.).   Jag har valt att 

använda mig av begreppet sexuellt våld för att öppna upp och kunna ta del av fler berättelser 

som jag troligen inte skulle fått tillgång till ifall jag använt ett begrepp som till exempel våldtäkt. 

Att använda begreppet sexuellt våld öppnar upp för att intervjupersonerna i intervjusituationen 

själva får definiera vilket typ av sexuellt våld de utsätts för. Ytterligare en motivering till 

användandet av begreppet sexuellt våld är att jag ser sexuellt våld som något som hänger 

samman med andra typer av våld mot kvinnor, så som fysiskt, psykiskt och ekonomiskt våld. 

Senaste befolkningsundersökningen från NCK visar att 65 procent av kvinnorna och 30 procent 

av männen någon gång under sitt liv utsatts för någon form av sexuellt våld i termer av sexuella 

övergrepp, sexuell förnedring eller sexuella trakasserier (Andersson 2014:38-39). Samma 

undersökning visar att 20 procent av kvinnorna och 5 procent av männen utsatts för allvarligare 

sexuellt våld någon gång i sitt liv, att unga mellan femton till tjugofyra år tillhör den grupp i 

samhället som är mest utsatta för våld, och att unga kvinnor oftare utsätts för psykiskt och 

sexuellt våld (Andersson 2014:38-39). Enligt NCK:s kunskapsbank visar undersökningar på att 

även unga män är utsatta för våld. Vilken typ av våld en utsätts för skiljer sig dock för gruppen 

unga män respektive unga kvinnor. Unga män utsätts oftare för fysiskt våld, och våldet mot 

unga män äger oftast rum i offentliga miljöer (NCK 2015b). 

Ett kritiskt perspektiv på kvinnors berättelse om sexuellt våld  
Centralt för denna narrativa studie är att sätta berättelser och berättande i fokus samt att utgå 

mailto:katarina.wendelin@aftonbladet.se?subject=Sanna%20utsattes%20för%20sexuella%20övergrepp%20–%20nu%20hjälper%20hon%20andra
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från ett kritiskt perspektiv på berättelser. Carlisle betonar betydelsen av att studera narrativ 

eftersom metoden möjliggör för forskare att vara mottagliga för samhällets marginaliserade 

röster (Robertson 2000:226). Robertson menar att om berättelsen görs till det centrala 

studieobjektet kan vi nå en inre djup kunskap om individens upplevelser och erfarenheter 

samtidigt som vi kan nå kunskap om samhällsstrukturer och maktordningar. Cheryl Mattingly 

menar att narrativ inte nödvändigtvis beskriver vad människan gör i världen, men vad världen 

gör med människan. Utifrån detta perspektiv kommer jag därför att analysera berättelser från 

kvinnor som utsatts för sexuellt våld ur ett kritiskt maktperspektiv. Jag vill undersöka hur 

kvinnorna genom att berätta ─ eller genom att inte berätta ─konstruerar identitet i relation till 

våldet. Genom att ta del av deras berättelser kan vi också få en fördjupad förståelse av hur de 

ser på sina levnadsvillkor. Vilka konsekvenser beskriver de att våldet fått i deras liv? Vilka 

villkor begränsar och vilka möjliggör berättelser om sexuellt våld?  

Genom kvalitativ forskning med berättelser från kvinnor som utsatts för sexuellt våld som 

studieobjekt kan studien låta kvinnornas egna berättelser komma till tals. Genom att analysera 

berättelsernas innehåll samt hur berättelserna konstruerar kvinnans beskrivning av våldets 

konsekvenser och identitet kan en ökad förståelse för hur sociala konstruktioner och 

maktordningar påverkar kvinnans livssituation och identitet lyftas fram. Genom att belysa 

sociala konstruktioner kan de synliggöras, ifrågasättas och därmed förändras. Berättelser kan 

därmed som Riessman (2007: 8-9) beskriver bidra till sociala förändringar, kollektivt handlande 

och social mobilisering. Min förhoppning är att min studie ska kunna vara ett led i denna sociala 

mobilisering genom att lyfta upp kvinnornas berättelser om sexuellt våld till en kollektiv nivå. 

Med ett kritiskt maktperspektiv och ett intersektionellt perspektiv kan studien även belysa hur 

maktordningarna ålder och kön samverkar. Att se våldet ur ett intersektionellt perspektiv 

innebär att en kan se att olika individer har olika maktresurser beroende på olika maktordningar.  

Unga kvinnor och barn är grupper som ur ett intersektionellt perspektiv med betoning på ålder 

och kön riskerar en särskild utsatthet på grund av sin underordnade maktposition som unga. 

Brist på makt hos unga i relation till vuxna kan till exempel komma till uttryck i form av brist 

på bostad, ekonomiskt beroende av vårdnadshavare eller andra myndighetspersoner samt brist 

på nätverk. Det kan också handla om brist på kunskap hur en som våldsutsatt kan få tillgång till 

stöd och hjälp.  En djupare redogörelse för vad ett intersektionellt perspektiv innebär finner ni 

i avsnittet teoretiska ramverk och centrala begrepp.  

Syfte och frågeställningar   

Syftet med denna studie är att lyfta upp berättelser från unga kvinnor som varit utsatta för 

sexuellt våld. Genom att ta del av berättelser som skildrar erfarenheten av att utsättas för 

sexuellt våld och hur det sexuella våldet påverkar kvinnornas tillvaro och identitet vill jag bidra 

till en fördjupad kunskap om sexuellt våld. Ur ett socialkonstruktionistiskt och feministiskt 

perspektiv vill jag belysa koppling mellan mikro och makronivåer i samhället, det vill säga hur 

den enskilda individen påverkas av samhällets strukturer, men också hur individen, genom att 

utöva aktörskap och göra motstånd mot maktstrukturer kan förändra dessa. Forskning som 

fokuserar på utsattas berättelser kan ge samhället kunskap om erfarenheter, upplevelser och 

känslor som jag menar idag sällan får utrymme i samtal och debatter om sexuellt våld. Genom 

ökade kunskaper om bland annat konstruktionen av kategorin våldsutsatta kvinnor kan 

samhället förbättra sitt bemötande av våldsutsatta kvinnor, samt få en ökad medvetenhet kring 

hur tillvaro och identitet påverkas av sexuellt våld. 

 

Studiens centrala frågeställning är:  

1) Hur berättar kvinnor som utsatts för sexuellt våld i unga år sin berättelse om våldet och dess 

konsekvenser?  
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2) Hur konstruerar kvinnorna sin identitet i relation till berättelser om det sexuella våldet?  

3) Hur kan vi förstå kvinnornas berättelser ur ett kritiskt maktperspektiv, genom att se 

kvinnorna som aktörer i relation till maktordningar och maktstrukturer?  

 

Disposition 

Efter introduktionen till denna studie som jag presenterat ovan kommer ett avsnitt där jag tar 

upp tidigare forskning av relevans för denna studie. Den tidigare forskning jag valt att lyfta 

fram rör dels hur berättelser om sexuellt våld berättas och hanteras, och dels hur konsekvenser 

av våld och identitet konstrueras efter att ha utsatts för sexuellt våld. Jag presenterar bland 

annat forskning om mäns våld i relation till begrepp som makt och maktordningar, 

konsekvenser av våldet, unga och barn som särskilt utsatta, hur det talas om våld samt 

diskursiva möjligheter gällande att tala om sexuellt våld. Jag avslutar avsnittet med att 

reflektera hur min undersökning kan bidra till tidigare forskning av fenomenet sexuellt våld.  

Efter avsnittet där jag redogör för tidigare forskning presenteras uppsatsens teoretiska 

ramverk och centrala begrepp för studien. I studien har jag valt att tillämpa ett 

socialkonstruktionistiskt ramverk tillsammans med feministisk vetenskapsteori. För studien 

centrala begrepp som narrativ, identitet, stigma, tolkningsrepertoarer, subjektspositioner och 

ideologiska dilemman definieras i detta avsnitt.  

Efter att ha presenterat teoretiskt ramverk och centrala begrepp går jag vidare till att redogöra 

för uppsatsens metodologiska utgångspunkter. Jag har valt att tillämpa narrativ analys och ett 

feministiskt förhållningsätt i studien, och i inledningen av metodavsnittet beskriver jag 

metodens grundantaganden samt motiverar mitt val av att ha min utgångspunkt i en narrativ 

och feministisk analys. Detta avsnitt följs av en redogörelse för hur jag konkret gått tillväga 

vid urval och datainsamling, hur intervjuerna genomfördes samt analyserades. Metodavsnittet 

avslutas med reflektioner kring etiska aspekter och makt.  

I resultatavsnittet som sedan följer presenteras studiens resultat utifrån fyra teman. Dessa 

teman är: Att berätta om våldet, våldet som process, narrativt motstånd samt våldets påverkan 

idag.  

I diskussionsavsnittet som avslutar uppsatsen diskuterar jag mitt resultat i relation till syfte 

och frågeställningar, tidigare forskning, teoretisk och begreppslig referensram samt 

metodologiska utgångspunkter. I detta avsnitt lyfter och utvecklar jag mina reflektioner och 

tolkningar kring ambivalenser och dubbelheter kring sexuellt våld i relation till exempelvis 

könsmaktsordningen. Jag betonar här också vikten av att lyfta narrativt motstånd och hur 

intervjupersonerna på olika sätt utövar detta. Avslutningsvis diskuterar jag såväl brister som 

metodologiska förtjänster med uppsatsen, samt ger förslag på framtida forskning.  

2. Tidigare forskning 
I detta avsnittet redogör jag för forskning som bedrivits inom området sexuellt våld, och 

placerar min studie i relation till denna forskning. I sökandet av tidigare forskningsbidrag har 

jag använt mig av databasen sociological abstracts.  Jag orienterade mig efter sökord som sexual 

abuse girls, sexual violence, females identity, rape narrativ identity. Genom artiklarna fick jag 

ytterligare tips om tidigare forskning av relevans för denna studie. Jag har även sökt efter 

tidigare forskning genom Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Jag börjar med att placera 

den tidigare forskning jag nedan ska presentera inom en feministisk ram och anknyter till den 

feministiska synen på våld ur ett maktperspektiv. Sedan redogör jag vidare för tidigare 

forskning utifrån följande sex teman; unga som särskilt utsatta, sexuellt våld mot barn, att 

berätta om våldet, att dela sin berättelse med andra kvinnor, sexuellt våld och berättandets 
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diskursiva möjligheter och slutligen sista temat konsekvenser av våldet- identitet, vardagsliv 

och tillvaro. Avsnittet avslutas med reflektioner om mitt bidrag till tidigare forskning.  

 

Mäns våld- en fråga om makt och maktordningar 
Inom feministiskt orienterad forskning om sexuellt våld framhävs att sexuellt våld och våldtäkt 

är en makthandling (Wendt 2010:134). Synen på sexuellt våld inom denna typ av forskning 

betonar därmed att förövarens sexuella våld är uttryck för dominans och utnyttjande av den som 

utsätts för våldet. Detta perspektiv på våldtäkt och andra typer av sexuellt våld innebär att det 

sexuella våldet ses som en del av det strukturella problemet mäns våld mot kvinnor. Det finns 

en stor närhet mellan fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och ofta samverkar olika typer av våld 

(Wendt 2010:34-35). Förövarna vid sexuellt våld är nästan uteslutande män. När det gäller 

sexuellt våld under barndomen, det vill säga när den utsatta är under 18 år, är förövaren ungefär 

lika ofta en jämnårig pojke som en vuxen man visar resultatet från NCK senaste befolknings 

undersökningen från 2014 som baserats på enkätstudier om utsattheten för våld enligt 

Andersson (2014:66). 

 

Unga som särskilt utsatta 
Brottsförebygganderådet genomför varje år en trygghetsundersökning1. Resultatet för 2014 

som presenterades i januari 2015 visar att utsatthet för sexualbrott är vanligast i de två yngsta 

åldersgrupperna (16–19 respektive 20–24 år) enligt Frenzel, Wallin,  Hvitfeldt & Irlander Strid 

(2015: 47-49). Omfångsundersökningen2 Slagen Dam visar att 51 procent av kvinnorna mellan 

18-24 år någon gång utsatts för våld (Lundgren, Heimer, Wetterstrand & Kallokoski 2001:8-

10). Forskning om ”dating violence”, dvs. våld i nära relationer hos unga, visar att kvinnor som 

utsätts för våld i nära relationer riskerar sämre hälsa, med risk för självmordstankar, 

självmordsförsök och ätstörningar (Ackard, Eisenberg och Neumark-Sztainer 2007:476-81.) 

Även utsatthet för våld av en person en inte har en nära relation med leder till försämrad psykisk 

och fysisk hälsa (Sundaram, Helweg-Larsen, Laursen & Bjerregaard 2004:65-70). Sundram 

m.fl.:s studie visar även på att unga som utsätts för våld och sexuellt våld riskerar en sämre 

hälsa på flera nivåer. Med flera nivåer menas att våldet påverkar hälsan fysiskt, psykiskt och 

psykosocialt. Både på kort och långsikt. Tidigare forskning som jag ovan presenterat visar 

sammanfattningsvis att våldet mot unga kvinnor kan se olika ut. Det kan genomföras i nära 

relationer, av bekanta eller av okända gärningsmän. Gemensamt är att utsattheten för våld och 

sexuellt våld leder till sämre hälsa och att utsattheten för våld är högre i unga år. Forskningen 

också att olika typer av våld ofta samverkar.  

 

Sexuellt våld mot barn 
Ninni Carlsson fil.dr och universitetslektor i socialt arbete på Göteborgs Universitet skriver i 

sin avhandling ”Avslöjandets tid” att kvinnors berättelser och tolkningar av övergreppen de 

utsatts för som barn konstrueras och förändras beroende av kontexten kvinnan lever i (Carlsson 

2009: 418). Avhandlingen som framförallt bygger på intervjuer med ett 30 tal kvinnor redogör 

för stora förändring i kvinnors tankar och känslor i relation till offentliga debatter om ämnet. 

Kvinnor har historiskt haft olika förhållande till att berätta om övergrepp de utsatts för eller 

vara tysta om dem. 

                                                           
1 En trygghetsundersökning innebär att cirka 12 000 slumpvis utvalda personer varje år svarar på frågor om 

utsatthet för brott. Den trygghetsundersökning som jag syftar till här studerade trygghet i relation till fyra 

frågeområden: utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet samt brottsutsattas 

erfarenheter av rättsväsendet. (BRÅ 2015a)  
2 Regeringen och Brottsoffermyndigheten anslog 1998 medel för att genomföra undersökningen Slagen Dam 

som är den första omfångsundersökningen om våld mot kvinnor i Sverige. En omfångsundersökning syftar till 

att kartlägga kvinnors utsatthet för våld och hälsa och livsvillkor efter utsattheten för våld.  
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I artikeln ” En dålig flicka- könskonstruktioner i berättelser om sexuella övergrepp” där 

Carlsson undersöker olika former av tal och skrift som beskriver kvinnors barndom och 

vuxenliv i relation till övergreppen dem som barn utsatts för. Redogör Carlsson (2008:258-259) 

för att hennes studie visar att mörkertalet fortfarande är stort. Att berätta om sexuella övergrepp 

kan ses som ett trauma i sig samt att berättelser om sexuella övergrepp innebär en hög grad av 

stigmatisering. Att berätta kan medföra att den utsatta tillskrivs egenskaper som dålig och 

lösaktig. Förövaren och andra tillskriver den utsatta skuld för övergreppet (Carlsson 2008:258-

259). Att tillskrivas skuld kan i sin tur leda till att den utsatta upplever känslor av skam 

(2008:258-259). Det finns enligt Carlsson och hennes studie en stereotypisk bild av att tjejer 

som drabbas kommer från så kallade trasiga familjer, med dåliga hemförhållanden. Carlsson 

menar vidare att liknande tolkningar och konstruktionen av synen på kvinnor som blir utsatta 

för sexuella övergrepp har gjorts och görs genom historien. Kvinnor som berättar om sexuella 

övergrepp ses som dåliga och konstrueras som dåliga kvinnor. Fördömandet kan komma såväl 

från förövaren som från föräldrar eller släktingar (Carlsson 2008: 271.) Mot bakgrund av detta 

ses den som är tyst om övergreppen som duktig och lydig. Filosofen Alison Jaggar (2000) 

beskriver att alla samhällen utövar ett tryck på individerna med syfte att anpassa dem efter 

rådande antaganden, normer och värden som föreligger (Jaggar (2000) genom Carlsson 

2008:213). Hot om uteslutning är den yttersta formen av sanktioner som används för att 

förstärka individernas krav på anpassning. Genom att hindra individen från alternativt tänkande 

utanför normativa förväntningar kan rådande normer bevaras i ett samhället (Carlsson 

2009:213). Att begränsa individer i deras yttrandefrihet och diskursiva öppenhet kan ske genom 

att utesluta vissa individer eller genom att utesluta vissa ämnen från dialog. I kvinnornas 

berättelser som Carlsson studerat sker sanktioner genom två olika former av avvisning. Den 

ena formen av avvisning innebär att ämnet sexuella övergrepp avvisas i samhället. Den andra 

formen av avvisning innebär att flickan dessutom avvisas när hon utsatts för sexuellt våld, som 

barn och som individ tas hon inte på allvar (Carlsson 2009:213. Att avvisa berättelser om 

sexuellt våld blir då också att inte tro på barnet. Därmed tystas barnets berättelse. 

 

Att berätta om våldet 
Sociologen Jo Woodiwiss har forskat mycket på berättelser om sexuellt våld i barndomen. 

Woodiwiss är intresserad av att studera hur traumatiska upplevelser av sexuella övergrepp i 

barndomen påverkar identiteten hos vuxna som utsatts för sexuella övergrepp. Hon studerar 

vidare hur narrativet framställs och hur framställningen kan skapa mening, strukturera och 

konstruera framtida identiteter (Woodiwiss 2014:158). Woodiwiss (2014:154) presenterar i 

resultatet av studien att berättelser om sexuellt våld är berättelser som tystas ner. Att de tystas 

ner innebär att den som blivit utsatt för sexuella övergrepp inte får tillräckligt utrymme för att 

berätta sin berättelse. De som inte får berätta kan heller inte, enligt Woodiwiss, bearbeta 

övergreppet som de utsatts för (Woodiwiss 2014:154). Woodiwiss ser detta nedtystande av 

berättelser om sexuellt våld som kopplat till rådande normer och stereotyper gällande sexuella 

övergrepp. Till exempel ses offret som passivt, maktlös och svag. Att som utsatt inte definiera 

sig, eller inte vilja tillskrivas dessa egenskaper och kategorier kan leda till att en inte vill erkänna 

eller inte känner igen sig i bilden av att vara utsatt för sexuella övergrepp. Den snäva bilden av 

den utsatta för sexuellt våld, förövaren och bilden av sexuella övergrepp leder därmed till att 

vuxna som under barndomen utsatt för sexuellt våld riskerar att inte bearbeta övergreppen som 

de utsatt för (Woodiwiss 2014:154). Att de utsatta inte får berätta och skapa mening genom 

berättelser kan därför enligt Woodiwiss studie därmed leda till sämre hälsa och välmående i 

vuxen livet (Woodiwiss 2014:154). Woodiwiss betonar i sin forskning genom resultatet att det 

behövs en bredare narrativ framställning, det vill säga flera sätt att tala om sexuella övergrepp 

på, där offret inte begränsas av snäva kategoriseringar (Woodiwiss 2014:155). I resultatet 
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betonar Woodiwiss (2014:154) att fler berättelser därmed behöver belysas så att fler perspektiv 

kan utmana diskursens synsätt på offer respektive förövare vid sexuella övergrepp. 

Sociologen Nea Mellberg har studerat sexuella övergrepp mot barn ur ett feministiskt 

perspektiv. Mellberg menar att det sker och framförallt historiskt sett har skett ett systematiskt 

osynliggörande av barn som utsatts för sexuella övergrepp. Osynliggörandet sker genom en 

föreställning om ömsesidighet mellan barnet och den vuxne, samt genom en syn på barn och 

kvinnor som generellt sett mindre trovärdiga än män. Enligt Mellbergs avhandling som baserats 

på intervjustudier med mödrar som varit med om att deras barn utsatts för sexuella övergrepp 

av fäder. Visar resultatet av hennes studie att det föreligger något hon kallar tigandets diskurs, 

som hon menar kan ha bidragit till legitimeringen av sexuella handlingar mot barn (Mellberg 

2002:206-207). Tigandets diskurs menar Mellberg kommer till uttryck genom bortförklaringar 

av övergreppen, genom döljande av definitioner och bagatellisering av konsekvenser. Att 

övergreppen bortförklaras och bagatelliseras och därmed leder till att få kvinnors som utsatts 

för sexuellt våld vågar tala om det är en analys som även ligger i linje med analysen som Slagen 

dam redovisar. Orsaken är enligt hälften av kvinnorna som besvarat omfångsundersökningen 

som presenteras i Slagen dam att de ser händelsen som för obetydlig för att anmäla. Kvinnorna 

bagatelliserar och minimaliserar därmed erfarenheterna av våldet menar Lundgren, Heimer, 

Wetterstrand & Kalliokoski (2001:7). 

Monika Edgren som är professor i genusvetenskap och docent i historia har forskat en del på 

hur berättelser om sexuellt våld tenderar att återupprepa historiska maktordningar. Edgrens 

studie om narrativ framställning av sexuellt våld baserat på vittnesmål, skönlitteratur och 

medias rapportering visar att rätten till att få status som ett offer är beroende av rättsdiskursens 

erkännande eller icke erkännande av rätt till upprättelse (Edgren 2011:143).  Det finns till 

exempel starka rådande normer att offer vid sexuellt våld ska visa att medgivande till sex inte 

förekommit (Edgren 2011:143). Detta innebär att ett offer som agerar genom att bli passiva 

eller tysta kan misstolkas som medgivande. Detta trots att tystnad i själva verket kan vara ett 

tecken på handlande eller motstånd.  

Att dela sin berättelse med andra kvinnor    

Den närhet och trygghet som uppstår kvinnor emellan genom ömsesidigt lyssnande och delande 

av berättelser benämns inom en feministisk tradition som en akt av systerskap  (Allen 2000; 

Sarachild 2000 genom Carlsson 2009:304). Systerskap var en central del i ett program för 

medvetandehöjande praktik (Allen 2000;Sarachild 2000 genom Carlsson 2009:304) som 

utvecklades inom den amerikanska radikalfeminismen på 60-talet. Denna inriktning inom 

kvinnorättsrörelsen problematiserade sexuellt våld inom och utom familjen och har kommit att 

få stor betydelse för den svenska debatten av våldtäkt genom Brownmillers bok Against our 

will på 70-talet (Gemzöe 2005 enligt Carlsson 2009:304) Systerskapet innebar en känsla av 

enhet och närhet till andra, att inte längre behöva vara ensam och isolerad. Denna närhet kunde 

uppstå genom delande av erfarenheter. Att berätta för andra kvinnor som lyssnande, förstod och 

kände igen sig. Kvinnors känslor beskrivs som nedvärderade i den manliga kulturen, vilket i 

sin tur beskrevs som något som alienerade kvinnorna. Vikten av att forma gruppstrukturer där 

manlig dominans kunde undvikas var central för utvecklandet av systerskapet. Detta för att 

kvinnorna på ett självständigt sätt skulle kunna formulera en självständig teori och ideologi om 

kvinnors villkor för att skapa förändring och utjämna maktskillnaderna mellan män och kvinnor 

(Carlsson 2009:304-305). Genom att kvinnorna delade enskilda berättelser med varandra kunde 

individuella problem och berättelser om kvinnornas utsatthet synliggöras, och genom 

lyssnande, gemensam analys och förändringsstrategier kunde erfarenheter av förtryck 

synliggöras, medvetandegöras och lyftas till en kollektiv nivå (Carlsson 2009:305). Carlsson 

redogör vidare för att denna typ av samtalsgrupper genom systerskap och specifika 
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gruppstrukturer som syftar till medvetandehöjning kan synliggöra kvinnors erfarenheter och 

hjälper kvinnorna att öka sin medvetenhet och sina färdigheter. Det kan till exempel leda till att 

kvinnor tillåter sig själva att känna och minnas övergrepp av olika slag i en trygg miljö med 

andra kvinnor (Carlsson 2009:305). Att inte dela med sig av sina erfarenheter av manlig 

överordning blir i ett sammanhang med andra som berättar om förtrycket en osolidarisk 

handling. Det blir som att ljuga inför sig själv och andra (Carlsson 2009:305). Denna typ av 

grupper kan se olika ut och bestå av samtalsgrupper, självförsvarsgrupper, dans eller 

bildarbeten, det är gruppstrukturen och systerskapet som bildas kvinnorna emellan som är det 

centrala (Carlsson 2009:304-305). 

Sexuellt våld och berättandets diskursiva möjligheter   

Petra Dahlgren och Karin Sandell (2008:293) studerar medias presentationer av sexuellt våld.  

Deras forskningar som genomfört främst på hur media i nyhetsrapportering beskriver våld visar 

att medias presentationer av sexuellt våld kan leda till reduceringar av sexuellt våld och 

våldtäkter, dvs. det skapas en begränsad syn på vad sexuellt våld är och att det förväntas ske på 

ett visst sätt. Föreställningar om grovt våld, främlingar eller enskilda galningar är sådant media 

ofta lyfter fram i samband av rapportering av sexuellt våld (Dahlgren och Sandell (2008:293). 

Vidare redogör Dahlgren och Sandell (2008:293) för  risken att kvinnor som utsatts inte alltid 

kan identifiera sig med bilden av våldtäkten på det sätt som media beskriver det, vilket kan leda 

till att de egna upplevelserna av våldtäkten eller det sexuella övergreppet förminskas. 

  

Heimer, Lucas & Öberg (2010:74) som studerat psykisk och fysisk påverkan samt sociala 

effekter av sexuellt våld genom bland annat intervjuer och bemötande av våldsutsatta genom 

sjukvården menar att de som inte berätta om sexuella övergrepp som en varit utsatt för har 

mycket liten möjlighet att bearbeta händelsen. De menar att inte vilja tala om övergreppet är 

vanligt. Vidare menar de att om personen inte får berätta om det som hänt kan detta leda till att 

individen blir isolerad. Edgren som jag ovan presenterat studerar även hon berättandets villkor 

när det gäller sexuellt våld. Edgren menar att det inom en social domän som ett samhälle finns 

flera diskurser som kämpar om att etablera en hegemonisk syn på kroppen och våldet (Edgren 

2011:144). Juridiska diskurser är av central vikt när det gäller berättelser om sexuellt våld i civil 

och samhällskontext, och individer och samhällets syn på ansvarssubjekt och rättssubjekt har 

stor betydelse för hur berättelser om sexuellt våld bedöms och tas emot av samhället (Edgren 

2011:144). Berättelser om händelser (som exempelvis en våldtäkt) är inpassande i olika 

diskurser som styr villkoren för berättandet, men det är villkor som också kan överskridas. 

Vilket ges till uttryck i hur till exempel utsatta för sexuellt våld har rätt till ”upprättelse” eller 

inte för brottet de utsatts för, om de passerar som offer eller ifrågasätts. Hemmet är ett exempel 

på en plats som enligt den dominerande diskursen representerar en trygg och säker plats. Detta 

innebär att berättelser om sexuellt våld i hemmets miljö kan ses som särskilt problematiska 

(Edgren 2011:145). Edgren menar att individer i samhället har svårare att ta dessa berättelser 

på allvar, och därmed tolka berättelserna som trovärdiga i relation till rättsdiskursen. På en 

individuell nivå finns det alltid offer och förövare men på en strukturell nivå måste begreppen 

tolkas i relation till historiska och diskursiva kontexter som har med aspekter av makt och 

motstånd att göra. Sexuellt våld har inte bara sin egen historia att luta sig mot, utan hänger 

också samman med den historiska syn på våld som varit gällande i samhället. Ideologin kring 

sexuellt våld och nationella dominanta berättelser måste också tas hänsyn till, vilka i sin tur 

påverkar vår förståelse och vår syn på våldet (Edgren 2011:156). Nationella ”Vi” och ”De” 

berättelser är i sig en återupprepning, eller en spegling av de motsättningar som skapade våldet 

(Edgren 2011:156-157). Människors berättelser i sig samt forskare som studerar ämnet är 

därmed medskapare och ett resultat av synen på sexuellt våld i nutid och i framtiden. 
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Monika Livsholt som är docent i socialt arbete och bland annat studerat medias rapportering av 

våldtäkter och hur medias rapportering styr våra tankar och uppfattningar. Har i en studie 

fokuserat på hur media framställer fallet Hagamannen. Livsholt har använt sig av diskursanalys 

och narrativ forskning och analyserat hur media skriver om serievåldtäkterna  som skakade om 

en hel stad. Livsholt (2007:113-115)  redogör i sin forskning för att en kollektiv offerposition 

och ett kollektiv rum för utsattheten för våldtäkt skapas för kvinnor i rapporteringen av våld. 

Ord som ”skräck”, ”försvarslösa” och ”slår till” är ord som bidrar till kollektiv rädsla för våldet. 

Denna kollektiva rädsla för våldet och utsattheten för våldet förväntas delas av alla kvinnor. Ett 

exempel på att den kollektiva offerpositionen delas av alla kvinnor görs synlig genom att vilken 

kvinna som helst kan frågas ut i media angående vardagsrädsla (Livholts 2007:113-115). Att 

utsättas för sexuellt våld görs därmed till något förväntat. Hon menar att de utsatta ofta gör 

motstånd mot denna position. Även Gill Valentine (1989) har studerat offerpositionen kopplat 

till sexuellt våld och medias framställning. Hon betonar att kvinnor främst är rädda för att 

utsättas för sexuella övergrepp och att denna rädsla begränsar rörelsefriheten. Valentine 

poängterar att media och samhället ofta tillskriver den utsatta ansvar för att hon har vistas på 

mörka offentliga platser, vilket leder till att kvinnor tvingas utveckla strategier för att minimera 

risken för överfall (Valentine 1989:386). Frågan om kvinnors rädsla som något som rör alla 

kvinnor utifrån just positionen kvinna och rädsla som hänger samman med erfarenheter av att 

faktiskt ha blivit utsatt för sexuellt våld är frågor som aktualiseras i min studie. Utifrån min 

genomgång av tidigare forskning kommer även frågan om offerpositionen att belysas i studien. 

Konsekvenser av våldet - identitet, vardagsliv och tillvaro   
Enligt Omfångsundersökningen Slagen dam3 uppger 64 procent som utsatts för våld att våldet 

har haft negativa konsekvenser för dem. De negativa konsekvenserna som kan uppkomma 

som ett resultat av våldet beskrivs vara rädsla, vrede, hat, dålig självkänsla, skuldkänslor, 

depression, svårigheter med studier och arbete, skamkänslor och koncentrationssvårigheter 

(Lundgren, Heimer, Wetterstrand & Kallokoski 2001:56-58). Enligt samma undersökning har 

72 procent av de kvinnor som försökt ta sitt liv blivit utsatta för någon typ av våld. Nästa 

hälften, 43 procent av de som utsatts för sexuellt våld har enligt omfångsundersökningen haft 

tankar på självmord under det senaste året (Lundgren, Heimer, Wetterstrand & Kallokoski 

2001:57-58). Kvinnor som utsätts för olika former av mäns våld har sämre hälsa och använder 

i större utsträckning läkemedel i jämförelse med kvinnor som inte varit utsatta för sexuellt 

våld. Cirka hälften av alla våldtäktsutsatta kvinnor drabbas av posttraumatisk stress, där 

symtom som sömnrubbningar, koncentrationssvårigheter och flashbacks, ett ständigt 

återkommande av våldtäkten är återkommande (Wendt 2010:133). Våldtäkt och sexuellt våld 

är något som kostar samhället väldigt mycket och är i högsta grad också ett välfärdsproblem 

enligt Wendt (2010: 135). Lundgren, Heimer, Wetterstrand & Kallokoski (2001:73) menar att 

tidigare fokusering på partnervåld utgör ett för snävt perspektiv. Mycket våld utövas 

visserligen i nära relationer, men samtidigt har var tredje kvinna utsatts för våld utanför en 

sexuell relation. Våldet kan utövas i kvinnans hem, inomhus, utomhus eller på arbetsplatser. 

Resultatet visar att det inte tycks finnas någon frizon för kvinnan. Förövaren kan vara vem 

som helst. Utifrån den tidigare forskning jag ovan presenterat kommer jag nedan presentera 

mitt bidrag i relation till tidigare forskning.  

Mitt bidrag till tidigare forskning 
Omfattande tidigare forskning har gjorts på området våld mot kvinnor och sexuellt våld. Det 

finns ett tydligt feministisk maktperspektiv i den tidigare forskning jag presenterat. Dock anser 

                                                           
3 Regeringen och Brottsoffermyndigheten anslog 1998 medel för att genomföra Slagen Dam som är den första 

omfångsundersökningen om våld mot kvinnor i Sverige. En omfångsundersökning syftar till att kartlägga 

kvinnors utsatthet för våld och hälsa och livsvillkor efter utsattheten för våld. 
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jag att min studie kan bidra med ett intersektionellt perspektiv med betoning på ålder. NCK 

menar att det krävs mer forskning kring den utbredda rädslan för att utsättas för våld och 

våldsutsattheten hos unga kvinnor.  

Kvantitativa studier visar att ungas utsatthet är hög och i relation till den höga utsattheten som 

presenteras efterfrågar jag mer kvalitativ forskning. Jag ser därmed en kunskapslucka i 

tidigare forskning gällande ungas utsatthet för sexuellt våld. Min kvalitativa studie som syftar 

till att lyfta berättelser från unga kvinnor som själva utsatts för sexuellt våld möjliggör en mer 

fördjupad förståelse av fenomenet. Jag anser att unga själva sällan får komma till tals i 

forskningen. Genom att jag intervjuar kvinnor som i unga år utsatts för sexuellt våld bidrar 

min studie med att belysa situationen för just unga kvinnor, ett perspektiv som jag menar 

saknas i tidigare forskning. Ett annat bidrag till forskningen om sexuellt våld är denna studies 

betoning av vikten av att se sexuellt våld ur ett intersektionellt perspektiv där maktordningar 

som rör kön sammanvävs med maktordningar som rör ålder, något som jag menar får 

betydelse för erfarenheter av sexuellt våld.  

Jag menar att det också behövs mer forskning om hur kvinnor beskriver att de påverkas av 

våldet såväl kort- som långsiktigt. I min studie vill jag därför även belysa konsekvenser av 

sexuella våldet ur längre tidsperspektiv.  

3. Teoretiskt ramverk och centrala begrepp   

I detta avsnitt kommer jag presentera uppsatsens teoretiska ramverk, samt centrala begrepp i 

denna studien. Utifrån studiens syfte och frågeställningar ansåg jag att en 

socialkonstruktionistisk ansats tillsammans med feministiska teorier var en lämplig teoretisk 

referensram då jag utifrån detta angreppssätt kan studera sociala konstruktioner av sexuellt våld 

ur ett kritiskt maktperspektiv. Jag börjar avsnittet med att redogöra för ett feministiskt 

perspektiv på våld och presenterar begreppen könsmaktsordning, genus och intersektionalitet. 

Vidare redogör jag för identitet som en process, för att avslutningsvis redogöra för narrativ 

identitet och stigmatiserad identitet utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Begreppen 

presenteras i relation till hur jag i min studie kommer tillämpa den teoretiska och begreppsliga 

referensramen.   

Ett feministiskt könsmaktsperspektiv på våld  
Feministisk teori är en normativ teori med rötter i kvinnorörelsen, teorin växte fram under 1900-

talet. Feministisk teori strävar efter att studera hur kön är kopplat till maktstrukturer (Svedberg 

& Kronsell 2003:53). Inom den feministiska teorin är det kvinnors situationer och erfarenheter 

av samhället som är det centrala för analyser. Lengermann & Niebrugge (2009: 369) beskriver 

feministisk teori som att den strävar efter att beskriva den sociala världen utifrån ett kritiskt 

perspektiv på könsmaktsordning. I min undersökning redogör jag för ett kritiskt perspektiv på 

könsmaktsordning genom att belysa och beskriva hur kvinnor som i ung ålder utsatts för 

sexuellt våld berättar sin berättelse och hur det i sin tur konstruerar identitet och tillvaro. De 

ojämlika förhållanden och maktfördelningen som feminister kritiserar utgår från att kvinnor får 

mindre andel av materiella resurser, socialt stöd, status, makt och möjligheter till 

självförverkligande i jämförelse med män (Lengermann & Niebrugge 2009:379). 

I motsättning till framförallt individualpsykologiska perspektiv på våld mot kvinnor 

utvecklades under 1970-talet radikalfeminismen som presenterade vad vi brukar benämna vid 

könsmaktsperspektivet. Perspektivet betonar betydelsen av patriarkat4 och könsmaktsordning 

för att förstå relationen mellan män och våld. Könsmaktsperspektivet vilar på antagandet om 

en strukturell obalans mellan könen där mäns våld och hot om våld används för att upprätthålla 

                                                           
4 ”Inom samhällsvetenskapen är patriarkat en allmän benämning på sociala system inom vilka kvinnor är 

underordnade män.” (Nationalencyklopedin 2015).   
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kvinnors generella underordning i samhället (Gottzén 2008:99). Med bakgrund i ovanstående 

resonemang utövar männen våld mot kvinnor till exempel för att behålla kontroll när de 

upplever sin position som överordnad som hotad (Gottzén 2008:99). Våldet är ett könat 

fenomen eftersom det är intimt sammankopplat med vår syn på maskulinitet och femininet. 

Våldet kan vidare i detta perspektiv ses som en könskonstituering, mannen skapar och 

upprätthåller sig själv som norm och överordnad genom att använda våld (Gottzén 2008:99). 

Könsmaktsperspektivet ser mäns våld mot kvinnor som ett resultat av det och ojämställdheten 

som råder. Det vill säga att våldet är en del av det generella förtryck som män som grupp utövar 

mot kvinnor som grupp (Gottzén 2008:99). I arbetet för att bekämpa våld mot kvinnor har 

könsmaktsperspektivet varit centralt. Könsmaktsperspektivet kommer tydligt till uttryck i den 

Svenska kvinnofridslagstiftningen och FN:s deklaration5 om avskaffande av våld mot kvinnor 

(Gottzén 2008:99). I FN:s deklaration6 redogörs det för att våld mot kvinnor grundar sig i 

historiskt ojämlika förhållanden. Med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ses kön som 

socialt skapat, något som görs. Genus är till skillnad från det biologiska könet föränderligt. 

Genus är latin och betyder slag, sort, släkte och kön (Hirdman 2001:11). Begreppet 

introducerades för att kunna analysera kvinnors underordning och förstå män och kvinnornas 

delaktighet i processen (Hirdman 2001:12). Genus skiljer sig åt beroende på kultur, historisk 

tidpunkt och plats (Gottzèn 2008:100). Ett centralt begrepp inom genusforskningen är 

hegemonisk maskulinitet. Teorins grundläggande antagande är att genusordningen, dvs. att män 

är överordnade kvinnor, upprätthålls genom att viss form av maskulinitet görs till normativ 

(Connell 1995:101-102). 

Ett intersektionellt perspektiv på våld    

Jag tillämpar även ett intersektionellt perspektiv i min analys och jag kommer därför att 

redogöra för vad detta perspektiv innebär. Två ansatser är centrala i en intersektionell analys. 

En intra-kategorisk analys, vilket syftar till att utforska relationer mellan olika kategorier och 

positioner i maktrelationerna. Till exempel hur klass, kön och etnicitet skapar olika 

förutsättningar och hinder för olika grupper. Den andra ansatsen är en anti-kategorisk ansats 

vilket syftar till att problematisera dessa relationer och ifrågasätta kategoriseringen eftersom 

det kan verka stigmatiserande. (Gottzén 2008:102) Målet är undvika andrafierande, dvs att 

skapa ett ”vi” och ”dom” (ibid). Den intrakategoristiska analysen betonar att mäns våld mot 

kvinnor tar sig till uttryck på olika sätt i olika grupper, beroende på vilken kategori den utsatta 

tillhör (Gottzén 2008:102). Responsen från vänner, familj, förövaren och hela samhället 

påverkas av vilken kategori individen tillhör och kontexten individen därmed befinner sig i med 

rådande normer. Att enbart se det ur detta perspektiv kan leda till stereotypa fördomar om att 

våld enbart förekommer i vissa typer av grupper. Därför måste också våldet studeras anti-

kategoriskt. Det vill säga våldet behöver samtidigt ses som ett uttryck för strukturell ojämlikhet 

och ojämställdhet mellan kvinnor och män (Gottzén 2008:102). Att se våldet ur ett 

intersektionellt perspektiv innebär att vi kan se att olika individer har olika maktresurser. Min 

studie fokuserar och synliggör ålder och kön som maktordningar. Unga och barn är 

underordnade vuxna i samhället vilket kommer till uttryck genom att de har en lägre 

maktposition i samhället än vuxna. Detta leder till att barn och ungas berättelser om exempelvis 

sexuellt våld inte ses som lika trovärdiga som en vuxens berättelse. Ekonomiskt, 

nätverksmässigt och psykosocialt har barn och unga sämre villkor att tillgodose sig rättigheter 

i en rättsprocess eller få tillgång till rätt stöd och hjälp. Nina Lykke menar att ett intersektionellt 

                                                           
5 Förenta Nationerna (1993) Declaration on the elimination of violence against women. 

http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm  

Hämtat den 16 april 2015 
6 Förenta Nationerna (1993) Declaration on the elimination of violence against women. 

http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm  

Hämtat den 16 april 2015 

http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
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perspektiv möjliggör analyser av maktförhållanden som ligger bakom kategoriseringar och som 

i vissa fall kan döljas av konstruktioner av olika attityder och identitetsskapande av olika slag. 

Med hjälp av perspektivet kan en studera hur kategorierna reducerar dominerande diskurser på 

olika nivåer (jfr SOU 2014:6: 11-12). Jag tolkar det som att diskursen som är rådande avgör 

individens och samhällets syn på våldet, våldets uttryck och bemötande etc. vilket innebär att 

individen och samhället bemöter, förhåller sig till våldet, förklarar och utövar våldet 

underordnat diskursen de tillhör. Identifikationsprocessen och identitet skapas i linje med 

ovanstående resonemang. Jag kommer i min analys tillämpa ett intersektionellt genom att 

analysera materialet utifrån aspekten ålder och kön. 

Identitetsskapande som process   
Ett centralt begrepp i min studie är identitet. Identitet syftar inom social konstruktionismen inte 

främst på essensen hos individuella individer utan snarare socialt skapade identiteter så som 

kvinnligt/manligt, vuxen/ungdom/barn, arbetarklass/överklass (Burr 2003:106). Identiteterna 

konstrueras genom kommunikationen med andra inom den rådande diskursen och dess kultur 

(Burr 2003:106-107). Diskurs är ett bestämt sätt att tolka och förstå världen och tillskriva 

världen mening (Burr 2003:105). Det socialkonstruktionistiska perspektivet hjälper mig att se 

hur intervjupersonerna konstruerar och skapar mening genom berättande. Att på detta sätt 

studera vad och hur intervjupersonerna talar om sexuellt våld visar i sin tur hur 

intervjupersonerna organiserar och konstruerar sin tillvaro och identitet. 

Hur vi talar och hur språket konstruerar verkligheten kan enligt ett socialkonstruktionistiskt 

synsätt analyseras genom begrepp som tolkningsrepertoarer, subjektspositioner och 

ideologiska dilemman, begrepp som jag kommer att använda i min analys och därför kommer 

att definiera här. Dessa begreppen kan användas för att förstå hur vi som subjekt organiserar 

och förhåller oss till rådande identitetsanspråk och hur vår tillvaro konstrueras. 

Tolkningsrepertoarer är ett relativt sammanhängande sätt att prata om olika objekt och 

händelser som är överordnade i diskusen. I diskursanalytiska termer är tolkningsrepertoarer 

centrum i språket som tas i anspråk och är nödvändig i social interaktion med andra (Edly 2001: 

198). Tolkningsrepertoarer bidrar till gemensam social förståelse, belyser fenomen och hur vi 

kollektivt tolkar fenomen, handlingar och händelser (Edly 2001:201). Ideologiska dilemman 

innebär inkonsekventa tankekedjor och förståelsemönster som föreligger parallellt med 

varandra i våra leva ideologier såsom handlingsmönster och värderingar i vår kultur (Edly 2001: 

202-203). Althusser menar att ideologier skapar eller konstruerar subjekt genom att tillskriva 

personer särskilda positioner eller identiteter (Althusser enligt Edly 2001:209). Detta innebär 

att individers identiteter konstrueras genom ideologier och diskurser med hjälp av språket 

(Edley 2001:209-210). Edly betonar hur identiteter måste förhandlas om eller vinnas, och hur 

olika maktrelationer, så som till exempel politiska, materiella eller ekonomiska maktordningar 

påverkar identiteter (Edly 2001: 94). Utifrån tolkningsrepertoarer skapas subjektspositioner. 

Subjektsposition är ett begrepp som syftar till att beskriva hur våra identiteter produceras och 

skapas. Subjektsposition innebär den positionen en person intar eller blir tilldelad inom en 

diskurs (Burr 2003:111, Edly 2001:209). Tilldelningen av identitet och skapandet av detsamma 

konstruerar därmed identiteten.  

För att förstå hur vi som subjekt i våra identitetsskapande narrativ förhåller oss till rådande 

ideologier kommer jag tillämpa begreppet ideologiska dilemman i analysen. Ideologiska 

dilemman innebär inkonsekventa tankekedjor och förståelsemönster som föreligger parallellt 

med varandra i våra leva ideologier så som handlingsmönster och värderingar i vår kultur (Edly 

2001:202-203). De motstridiga tankemönstren och förståelsekedjorna är ett resultat av 

motstridiga ideologier. Ideologiska dilemman blir synliga när berättaren försöker balansera och 

förhandla mellan motstridiga positioner och ideologier. Ett kriterie för att något ska utgöra ett 
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ideologiskt dilemma är att det inte ska gå att komma fram till en slutgiltig lösning, dvs. 

motstridigheten går inte att slutgiltigt lösa (Stanley och Billing 2004:160). Ideologiska 

dilemman är något som varit relevant för mig i analysen av intervjuerna.  

Billing m.fl. (1988:128) menar att identitetsanspråk kan ifrågasättas. Jag tolkar det som att 

studera hur ideologiska dilemman uttrycks och hanteras i berättelser innebär att synliggöra att 

människor inte har ett enkelt sätt att se på den sociala värld vi är en del av. Ideologier och 

diskurser löper parallellt med varandra och därmed föreligger olika sanningar. Berättelser om 

vem vi är och vad vi identifierar oss med kan uttryckas på flera olika sätt. Jenkins (2004) 

resonerar kring identitet som en process. Jenkins (2004:7) redogör för tillskriven och erfaren 

identitet. Jenkins (2004:7) menar att identifikationsprocessen, när vi skapar vår syn på oss 

själva, vår identitet, skapas denna i ett samspel mellan intern och extern identifikation. Den 

sociala identifikationsprocessen består alltså av hur vi identifieras oss själva, erfarenhet och 

upplevd identitet (intern). Hur andra identifieras oss utgör tillskriven identitet (extern) (Jekins 

2004:7-8). Två idealtyper av identifikation som intervjupersonerna i min studie enligt min 

tolkning växlar mellan att ge uttryck för och/eller bli kategoriserade inom är individuell och 

kollektiv identifikation. Att identifiera sig med en erfaren tillhörighet till en grupp eller typ av 

gemenskap tolkar jag som att ge uttryck för en kollektiv identitet (Jekins 2004:8-24). Att till 

exempel identifiera sig och känna tillhörighet och gemenskap med andra kvinnor som varit 

utsatta för sexuellt våld är att ge uttryck för kollektiv identitet. Individuell identitet kan 

uttryckas genom att till exempel ge uttryck för specifika egenskaper och handlingar som är 

centrala och utmärkande för en själv och ens identitet (Jekins 2004:8-24). Billig m.fl. (1988) 

enligt Lassinantti (2014:53) menar att våra beskrivningar av oss själva, våra identitetsanspråk, 

befinner sig inom en ”range of contestability” eftersom att giltigheten av mina anspråk kan 

ifrågasättas, både av andra och av mig själv. I min undersökning kommer jag främst fokusera 

på ’range of contestability’, dvs ifrågasättande av identitetsanspråk som intervjupersonerna 

enligt min tolkning möter hos andra. Det kan handla om att berättelser om sexuellt våld kan 

avfärdas som icke trovärdiga för att de till exempel lever i en relation med partnern som våldtog 

dem, eller för att de inte motsvarar den bild som finns av personer som utsatts för sexuellt våld. 

Narrativt perspektiv på identitet   

I min studie kommer jag utgå från ett narrativt perspektiv på identitet. Narrativ är en 

vetenskaplig term för vad vi vardagstal kallar för berättelser (Johansson 2005:34,121).  Att jag 

intar ett narrativt perspektiv på identitet innebär att jag ser på identitet som något vi skapar 

genom berättelser. Det är genom berättelserna individer tillskriver mening till sina erfarenheter. 

I berättelser knyts människans sociala villkor och personliga erfarenheter samman (Solis 

2004:183). Andras uppfattning om oss har betydelse för hur vi ser på oss själva och vår tillvaro. 

En central del av vårt identitetsskapande påverkas därmed av hur andra kategoriserar oss utifrån 

olika kategorier som kön, ”ras”, etnicitet och klass. (Byrne 2003:4). Byrne menar att social 

identitet också hör samman med sociala positioner och stereotyper (Byrne 2003:5). Genom 

kvinnornas berättelser kan jag se hur intervjupersonen skapar och tillskriver olika händelser en 

mening genom berättelser. Att på detta sätt studera vad intervjupersonen berättar belyser i sin 

tur hur intervjupersonen organiserar och konstruera sin tillvaro och gör sin identitet. Att studera 

identitet ur ett narrativt perspektiv hjälper mig att se hur berättelser kan ha effekt bortom den 

individuella berättelsen, det vill säga hur de skapar mening i form av sociala identiteter, 

grupptillhörighet och kollektiva handlingar, som Riessman (2007:8-9) beskriver.  

Jag antar ett aktörsperspektiv på kvinnorna. Det innebär att jag ser kvinnorna som aktörer som 

positionerar sig och konstruerar sig själva som subjekt inom diskursiva ordningar och sociala 

relationer. Diskurser kan beskrivas som etablerade föreställningar och sådant som ses som 

försanthållanden och etablerade sanningar som vi genom tecken och organisering skapar genom 
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språket (Foucault 1972:48-49). Hur vi använder språket skapar därmed sociala effekter. 

Ingången är för mig lämplig eftersom jag ska studera hur kvinnorna gör sin identitet. Detta 

betyder inte att jag menar att subjekten är fria att berätta vilka berättelser som helst utan 

berättelserna är på olika sätt begränsade av diskurserna som råder. Jag kommer använda 

begreppet narrativt motstånd som ett verktyg för att tolka kvinnornas berättelser. Narrativt 

motstånd utövas av individer som en aktiv representationsstrategi i situationer där hon utsätts 

för diskursiva begräsningar (Cordell & Ronai 1999:27-47). Risken med narrativt motstånd är 

att den stigmatiserade diskursen förstärks av kvinnans avståndstagande. Genom att hon tar 

avstånd från en diskursiv normalitet och en viss identitetsmarkör förstärks dess negativa 

laddning (Cordell & Ronai 1999:29-47). Hirschman (1980:430-453) redogör för begreppen 

voice och exit för att beskriva olika sätt att manifestera motstånd eller missnöje.  Voice beskrivs 

som en aktiv och öppen protest. Att uttrycka en röst till något som bryter mot dominerade 

ordningar. Att till exempel delta i en demonstration eller engagera sig feministiskt är exempel 

på voice. Exit innebär att uttrycka missnöje genom att dra sig tillbaka, eller inta en passiv 

position enligt Hirschman (1980:430-453). Olika sätt att uttrycka narrativt motstånd genom exit 

och voice kommer aktualisera i min studie.  

Diskursiva förutsättningar påverkar hur berättelser berättas och vilka identiteter människor 

skapar. Individer är både ett resultat och av rådande diskurser samtidigt som de är medskapare 

till nästkommande diskurser. Diskurser i sig besitter stor makt. Språket leder till stora sociala 

effekter (Bacchi 1999:41). Hur vi talar, tänker och handlar idag har betydelse för hur vi talar 

och tänker i framtiden, vilket i sin tur har rötter i historien. Ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv konstruerar vissa sätt att tala och tänka vissa identiteter som normativa. De 

identiteter som inte passerar som normativa blir därmed avvikande. En avvikande identitet kan 

därmed betraktas som en stigmatiserad identitet. Goffman (2009:12) menar att stigma beskriver 

någonting som anses misskrediterande och därmed avvikande i ett sammanhang. Vad som anses 

misskrediterande i ett sammanhang, eller i en gruppkonstellation, behöver inte vara det i ett 

annat (Goffman 2009:12-14). Begreppet stigma används i modern tid som benämning och 

beskrivning av hur individer på grund av olika omständigheter undviks eller stöts ut av 

samhället, individen ses som avvikande (Goffman 2009:11-12). Begreppet stigmatiserad 

identitet anser jag kan tillämpas på berättelser om sexuellt våld eftersom individer som berättar 

om sexuellt våld hanteras av samhället och samhällets aktörer som något avvikande, som i sin 

tur leder till stigmatisering.  

4. Studiens design, metodologiska och etiska reflektioner 
I detta avsnitt kommer jag redogöra för hur jag metodologiskt gått tillväga för att analysera hur 

berättelser om sexuellt våld konstruerar identitet och konsekvenser av våldet. Avsnittet 

presenterar vidare hur narrativ analys utifrån ett kritiskt förhållningsätt hjälper mig att förstå 

kvinnornas berättelser ur ett kritiskt maktperspektiv. Inledningsvis presenterar jag valet av 

metod, motiverar mitt metodval samt redogöra för vad ett feministiskt metodologiskt 

förhållningsätt innebär för min studie. Därefter går jag vidare till att diskutera urval, 

datainsamling samt analytiskt tillvägagångsätt, vilket följs av ett avsnitt om etiska reflektioner 

och reflektioner kring makt i narrativa intervjuer och undersökningar.  Metodavsnittet avslutas 

med en presentation av deltagarna i studien.  

Vad är narrativ metod?   

Larsen menar att narrativ fungerar som en tolkningsram som hjälper människor att strukturera 

erfarenheter och händelser för att skapa begriplighet (Larsen enligt Robertson 2000:225). Att 

analysera en berättelse ger enligt Riessman både vetskap om vad som hänt men framförallt hur 

individer förstår händelserna och handlingarna, det vill säga vilken mening som tillskrivs dessa 

(Robertson 2000:225). Bamberg & McCabe (1998) genom (Riessman 2007:8) menar att 
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narrativ hjälper individen att minnas, argumentera, engagera, underhålla och vilseleda. Narrativ 

analys kan därmed ge läsaren möjlighet att ta del av berättelser utifrån berättarens perspektiv 

(Riessman 2007:9). Individer och grupper konstruerar identitet genom berättande (Riessman 

2007:8). Riessman (2007:8-9) menar vidare att berättelser kan skapa en gemenskap som kan 

bidra till kollektivt handlande. Att dela berättelser med varandra kan uppmuntra och bidra till 

gemenskap, handlingar, sociala förändringar och ställningstaganden så som aktivism och social 

mobilisering. Exempel på kollektivt handlande som Riessman nämner är medborgliga 

rättigheter, homosexuellas rättigheter och feminism, som är sociala rörelser som uppkommit 

genom delandet av berättelser om diskriminering. Detta belyser vikten av att tillämpa narrativ 

analys som ett sätt att åstadkomma sociala förändringar. Genom att lyfta upp berättelser kan 

förändring och social mobilisering skapas. Cheryl Mattingly beskriver att narrativ inte 

nödvändigtvis beskriver vad människan gör i världen, men vad världen gör med människan 

(Mattingly enligt Riessman 2007:22). För att applicera detta på min frågeställning tolkar jag 

det som att narrativ analys kan förmedla upplevelsen av sexuellt våld utifrån konstruktioner 

som skapats i världen. Narrativ är ett redskap för människor att organisera erfarenheter, 

upplevelser och skapa mening (Riessman 2007:10-11). Detta innebär att vi människor genom 

narrativ gör oss själva och världen begriplig. Vi organiserar ständigt oss själva, världen, och 

vår upplevda verklighet genom våra berättelser. Med bakgrund i ovanstående resonemang anser 

jag att narrativ metod på ett bra sätt kan fånga detaljer om människors upplevda verklighet och 

samtidigt se dessa som formade av samhälleliga strukturer. Att berättelser är ett sätt för oss att 

skapa mening anser jag gör berättelser till ett särskilt bra studieobjekt när vi vill undersöka 

sociala konstruktioner och erfarenheter. Att förmedla sådana berättelser är ett av målen med 

min undersökning. Genom att förmedla berättelser om sexuellt våld från kvinnorna som deltar 

i min studie är min förhoppning att jag ska kunna bidra till en fördjupad kunskap om 

erfarenheter av att utsättas för sexuellt våld. Att få ta del av kvinnornas berättelser ger möjlighet 

att identifiera sig med den situation kvinnorna varit i och är i. Vilket är ett sätt att öka sin 

kunskap och medvetenhet gällande det som berättelserna förmedlar. De som tar del av 

berättelsen kommer därmed kunna få en ökad medvetenhet om sociala konstruktioner och 

maktrelationer som råder. Nedan utvecklar jag motiveringen av metodval i relation till studiens 

syfte och frågeställning.  

Narrativ analys- ett kritiskt förhållningsätt  
Utifrån studiens syfte att lyfta fram berättelser från kvinnor som i unga år utsatts för sexuellt 

våld anser jag att narrativ analys är ett särskilt lämpligt val av metod. Narrativ analys möjliggör 

vidare för mig att kunna besvara undersökningens centrala frågeställningar. Då narrativ analys 

görs utifrån ett kritiskt förhållningsätt är det en metod som möjliggör för forskaren att vara 

mottaglig och medveten för samhällets marginaliserade och dess röster (Robertson 2000:226). 

Denna utgångspunkt kommer jag att applicera i min uppsats och har starkt motiverat mig i mitt 

val av metod. Jag menar att kvinnor och unga kvinnor utsatta för våld är en marginaliserad 

grupp som sällan ges utrymme och jag ser därför narrativ metod som särskilt lämplig eftersom 

det är en metod som lämnar plats åt kvinnorna att berätta sina berättelser på sina villkor. Att 

lämna plats åt kvinnorna och låta dem berätta sin berättelse på sina villkor är centralt för att 

kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Jag menar att jag, genom att ge kvinnorna i 

studien möjlighet att berätta, kan bidra till att låta deras röster bli hörda. Genom att jag 

analyserar deras berättelser utifrån en feministisk och kritisk narrativ analys kan jag också med 

min studie bidra till att skapa en större medvetenhet hos andra om livsvillkoren för kvinnor som 

utsatts för sexuellt våld.  Med hjälp av socialkonstruktionistiska  begrepp  vill jag i min analys 

lyfta fram hur kvinnorna i sina berättelser som aktörer konstruerar sin identitet och tillvaro. 

Genom en socialkonstruktionistisk narrativ analys kan vi både få kunskap om kvinnornas 

upplevelser, känslor och tankar om sin tillvaro och sätta detta i relation till strukturella villkor. 

Det handlar om att sätta kvinnornas individuella berättelser i relation till ideologiska och 
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diskursiva möjligheter och begränsningar.  Forskning som fokuserar på utsattas berättelser kan 

ge samhället kunskap om erfarenheter, känslor och upplevelser, något som jag menar idag 

sällan får plats i debatten om sexuellt våld. Genom att analysera berättelserna ur ett 

socialpsykologiskt, narrativt och feministiskt perspektiv kan vi se koppling mellan mikro och 

makronivåer som är rådande i samhället. På så sätt vill jag belysa hur enskilda individer 

påverkas av samhällets strukturer samt hur strukturerna påverkar individen.  

 

Urval och datainsamling  
Då jag ville få tillgång till informationsrika berättelser om erfarenheter av att som ung kvinna 

ha blivit utsatt sexuellt våld tillämpande jag att ett intensitetsurval. Ett intensitetsurval innebär 

att en väljer ut vad en ser som informationsrika fall, dvs. fall som en som forskare tror ska kunna 

ge en god inblick i det fenomen som undersöks (Patton 2002: 234-235). Jag tillämpade mitt 

urval av intervjupersoner efter principen att kvinnorna själva skulle uttrycka en stark vilja, ork 

och möjlighet att kunna dela med sig av sin berättelse. Patton (2002:234) beskriver att 

intensitetsurval bidrar till en rikare bild av något jag redan till viss del känner till. Genom mitt 

engagemang i en tjejjour hade jag redan innan studien påbörjades en viss kännedom och 

kunskap om fältet. Detta var en fördel för mig då jag gjorde mitt urval och genomförde 

datainsamlingen. Jag fick kontakt med tio personer som var intresserade av att delta i studien. 

Intervjupersonerna fick jag kontakt med genom att eftersöka intervjupersoner via en tjejjours 

Facebook sida där jag delade ett informationsbrev. Jag delade även informationsbrevet genom 

StreetGäris nätverks sida på facebook7 samt via Facebooksidan Nätverket för Beteendevetare. 

Tre av deltagarna som valdes ut i urvalet var informella kontakter som jag är bekant med sedan 

tidigare. Efter dialog med dessa tio valde jag ut fem av dem som jag bedömde hade bäst 

förutsättningar för att delta. I bedömningen tog jag hänsyn till hur mycket kvinnorna hade 

bearbetat sina erfarenheter.  

Fyra intervjuer genomfördes under samma vecka. Intervjuerna genomfördes på en plats 

kvinnorna själva valt ut. Två intervjuer genomfördes i intervjupersonernas bostad, en intervju 

genomfördes i ett rum på ett bibliotek, en intervju genomfördes på ett café och den sista 

intervjun genomfördes via videosamtal. Nedan kommer jag presentera mina utgångspunkter för 

de narrativa intervjuerna och samt hur intervjuerna genomfördes.   

Den narrativa intervjun  
Målet i narrativa intervjuer är att ta del av detaljerade berättelser snarare än generella 

ställningstaganden, och intervjuer bör utformas som konversationer, samtal mellan deltagarna 

och intervjuaren (Riessman 2007:23-24). Riessman (2007: 23-24) betonar att intervjuaren bör 

vara öppen och en god lyssnare för att kunna se hur en berättelse kan leda in i en annan och att 

oväntade ämnen kan ha betydelse. Då jag genomförde intervjuerna strävade jag efter att 

tillämpa öppenhet och lyhördhet för informanternas berättelser. Jag använde mig av en 

intervjuguide med teman (se bilaga), men försökte att inte låta den styra alltför mycket i 

intervjusituationen utan vara en aktiv lyssnare och ställa öppna frågor. Semistrukturerade 

intervjuer är flexibla och tillåter avstamp från intervjuguiden för att intervjupersonen ska få 

lyfta vad som är centralt för henne (Bryman 2008: 415). Ovanstående utgångspunkter för den 

narrativa intervjun och min strävan efter öppenhet, aktivt lyssnande och öppna frågor var 

vägledande principer för mig då jag genomförde intervjuerna. Det var ett viktigt steg för mig 

att släppa på kontrollen, lämna plats åt intervjupersonen och ta till mig de berättelser som kom. 

                                                           
7 StreetGäris är ett nätverk för de som definierar sig som kvinna eller är icke-binär. Icke-binär är ett samlings ord 

för könsidentiteter som inte följer den strikta uppdelningen i man/kvinna. Syftet med nätverket StreetGäris är att 

ge kraft till varandra genom kompetensutbyte, inspiration och systerskap. Nätverkets hemsida: 

https://streetgaris.wordpress.com/  

https://streetgaris.wordpress.com/
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Att inte ta över intervjun med för styrda frågor var därmed i linje med det centrala för denna 

studien som varit att lämna plats åt berättelsen och berättaren. 

Analytiskt tillvägagångsätt   

För att öka kvalitén på uppsatsen och öppna upp för en bredare teoretisk och innehållsmässig 

tolkning har jag valt att tillämpa en tematisk analys i kombination med dialogisk analys. Jag 

har valt att tillämpa både tematisk och dialogisk analys för att jag inte vill kompromissa 

gällande aspekten att lyfta fram kvinnornas erfarenheter och upplevelser genom innehållet i 

deras berättelse, samtidigt som jag på en djupare teoretisk nivå vill undersöka hur identitet och 

konsekvenser av våldet konstrueras. 

I narrativ analys är transkriptionen en del av tolkningen. Transkriptionens uppgift är att 

förmedla den dynamiska processen av berättelsen samt att strukturera upp berättelsen 

(Riessman 2007:21). Därför var det centralt för mig att komma igång med transkriptionen av 

intervjuerna, och därmed också tolkningen, så snart som möjligt efter genomförda intervjuer. 

Jag började transkribera intervjuerna redan efter första intervju och transkriberade sedan 

intervjuerna successivt. Att jag började transkribera intervjuerna omgående och därmed började 

tolkningen och analysen gjorde att jag kunde ta med mig detta in i nästa intervju, och jag 

använde dessa för att urskilja centrala detaljer i nästa intervju. För att öka kvalitén på min studie 

har jag tillämpat kvalitetskriteriet långvarigt engagemang, för att komma nära och kunna tolka 

materialet genom noggranna transkriptioner och analyser av materialet (Symon och Cassell 

2012:206). Eftersom transkriberingen är en viktig del av tolkningen inom narrativ analys 

(Riessman 2007:21) har detta kriterie varit särskilt lämpligt att tillämpa. Under arbetet med 

undersökningen har jag även tillämpat progressiv subjektivitet (Symon och Cassell 2012:207) 

genom att föra minnesanteckningar över mina egna tankar, känslor och funderingar. Syftet med 

detta är att kunna vara medveten och reflexiv över min egen reflexivitet. Därmed säkerställs att 

resultatet är förankrat i det insamlade materialet och att resultatet skapats genom analysen . 

Eftersom minnesanteckningarna kan synliggöra min reflexivitet möjliggör det för en 

medvetenhet över min reflexivitet. Därmed kan jag ställa mig kritisk och reflexiv i relation till 

den. Att föra minnesanteckningar har också hjälpt mig att säkerställa att min förståelse och 

analys har utvecklats under studiens gång.  

Målet med den tematiska analysen är att nå en djupare mening, fånga berättelsen och fylla i 

förståelsen utifrån berättelserna (Riessman 2007:57-59). Fokus är att hålla berättelserna intakta 

genom att teorisera från berättelserna. Innehållet och vad som sägs är centralt fokus i analysen 

(Riessman 2007:53). Tematisk analys kan därmed beskriva hur berättelser kan ha effekt bortom 

den individuella berättelsen, det vill säga hur de skapar mening i form av sociala identiteter, 

grupptillhörighet och kollektiva handlingar. I analysen sökte jag efter likheter men också 

skillnader mellan intervjupersonernas berättelser. Jag försökte se hur intervjupersonen skapade 

och tillskrev olika händelser en mening genom berättelserna. Att på detta sätt studera vad  

intervjupersonen berättar belyser i sin tur hur intervjupersonen organiserar och konstruera sin 

tillvaro och gör sin identitet.  

Den dialogiska analysen är intresserad av hur tal genom språket är interaktivt, dialogiskt 

producerat och framställt genom berättelsen/narrativet (Riessman 2007:105). Den dialogiska 

analysen söker svar på frågor som vem, varför och för vilket syfte? I denna analys ses inte vilka 

berättelser som berättas, och vem som berättar som något slumpmässigt. Berättelser tolkas som 

beroende av kontexten. Kontexten omfattar såväl den direkta interaktionen med intervjuaren i 

intervjusituationen såväl som kontext i en vidare bemärkelse i form av historiska diskurser och 

maktordningar, institutionella samt diskursiva omständigheter. Berättelser utgör sociala fakta 

och berättar för oss om samhället, kulturer, grupper och individer (Riessman 2007:105). Ett 

viktigt förhållningsätt är att se att även intervjuaren är en aktiv medskapare av intervjupersonens 
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berättelse (Riessman 2007:105). Genom att kombinera dialogisk och tematisk analys strävar 

jag efter att kunna ge en rik bild av berättelsernas innehåll, samtidigt som hur berättelsernas 

mening på olika sätt konstrueras lyfts fram.  

Riessman (2007:115) menar att enskilda intervjuer kan belysa och lyfta upp dolda 

maktdimensioner. Detta innebär att genom att ta del av berättelserna och analysera dem kritiskt 

genom konstruktionistiska  teorier och könsmaktperspektiv  kan analysen förmedla en bild av 

hur mening skapas/konstrueras i berättelserna. 

I analysen sökte jag efter detaljer, likheter och skillnader i intervjupersonernas berättelser. 

Syftet med analysen var att se hur intervjupersonerna skapar mening genom berättelserna, dvs. 

hur intervjupersonen organiserar och konstruera konsekvenserna av våldet och gör sin identitet. 

Jag analyserar också hur språket är interaktivt, dialogiskt producerat och framställt genom 

berättelsen/narrativet genom att bland annat uppmärksamma narrativt motstånd. Genom att 

lyfta vilka berättelser som får komma till tals och hur berättelser om sexuellt våld berättas har 

jag strävat efter att se hur berättelsen är dialogiskt framställd. Min utgångspunkt är att 

synliggöra dominerande diskurser och normativa ordningar för att belysa vilka möjligheter och 

begränsningar individerna har för olika identitetsanspråk 

Etiska reflektioner och utgångspunkter  

Jag har i min studie strävat efter att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6). Jag har informerat 

intervjupersonerna om villkoren som gäller för deltagande, vilket innebär att deltagandet är 

frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst (Vetenskapsrådet 2002:6-

10).  Att det är frivilligt att delta har jag särskilt betonat med tanke på att samtal om sexuellt 

våld kan väcka traumatiska och svåra minnen. Jag har tagit stor hänsyn till att 

intervjupersonerna som medverkar själva känner att de har bearbetat händelsen, och att de 

upplever att de vill och orkar berätta. Efter intervjuerna samtalade jag med intervjupersonerna 

i cirka 20-30 minuter om hur de upplevde intervjun. Detta för att känna av och vara öppen för 

eventuella upplevelser, känslor och tankar som intervjun bidragit till. En risk som Nygren 

(2012:29) redogör för är att frågor som kan anses vara känsliga kan leda till psykisk skada. 

Detta är något jag försökt vara uppmärksam på, och jag har haft en kontinuerlig dialog med 

mina intervjuperson om detta. Jag har därför försökt vara extra vaksam på om det vi pratade 

om i intervjuerna skulle kunna leda till att intervjupersonen skulle ta skada psykiskt.  När jag 

under intervjuerna märkt att någon intervjuperson blivit upprörd eller berörd av att samtala om 

något specifikt i intervjuerna har jag varit noga med att fråga om intervjupersonen vill ta en 

paus, och påminna om att det är helt okej att avsluta sin medverkan när som helst. Inför 

intervjuerna redogjorde jag tydligt och öppet för mitt syfte med studien för intervjupersonerna. 

Jag var också noga med att våga ställa frågor till intervjupersonen inför intervjun om personen 

kände att hon bearbetat händelsen och på vilket sätt. Jag var vidare noga med att betona att jag 

ville ta del av intervjupersonens berättelse på hennes villkor. Att hon fick berätta så mycket 

eller så lite hon själv ville. Jag har i samband med intervjuerna lämnat kontaktuppgifter till 

hjälporganisationer, vården och myndigheter som ger stöd till personer som utsatts för sexuellt 

våld. Detta brev finner ni i bilaga 3. I enlighet med informationskravet har jag redogjort för att 

jag är student på högskolan och samt redogjort för studiens syfte innan intervjun genomfördes 

(Vetenskapsrådet 2002:7). Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifterna ska hanteras 

med största försiktighet och personer bör anonymiseras i en studie (Vetenskapsrådet 2002:12-

13). I enlighet med konfidentialitetskravet har jag varit återhållsam med att återge uppgifter om 

personerna som skulle kunna röja deras identitet. Alla namn på intervjupersonerna i studien är 

fiktiva, det vill säga deltagarna heter egentligen andra namn. Nyttjandekravet följs genom att 
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insamlat material endast kommer användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002:14). I 

mitt fall innebar det att jag informerade intervjupersonerna om att studien är en c-uppsats och 

att efter att uppsatsen är godkänd kommer den publiceras i DIVA –portalen. Jag har också 

informerat intervjupersonerna om att de kan höra av sig i efterhand ifall de ångrat sin medverkan 

och inte längre vill delta innan uppsatsen publiceras.  

Makt och etik i narrativa studier utifrån ett feministiskt perspektiv  
Fortlöpande genom studien har det varit viktigt för mig att reflektera kring frågor som rör makt 

och etik. Att reflektera kring makt och etik är särskilt viktigt vid studier av marginaliserade 

grupper. Att som student genomföra en intervjustudie och studera svåra händelser som sexuellt 

våld kräver en hög grad av reflexivitet  och medvetenhet.   

Jag har i studien valt att inta en feministisk ståndpunkt. En feministisk metodologisk ståndpunkt 

innebär bland annat att utforska upprätthållandet av maktrelationen mellan kunskap och makt 

(Ramazanoglu & Hollander 2002:63). Ett dilemma som forskare som väljer att utgå från en 

feministisk medvetenhet kan ställas inför är att intervjupersonerna som deltar i studien inte 

nödvändigtvis delar ens feministiska förståelse i relation till sina erfarenheter (Ramazanoglu & 

Hollander 2002:75-79). Att mina intervjupersoner kanske inte delade den feministiska 

medvetenhet jag själv valt att tillämpa var något jag reflekterade över under processen. Flera 

av mina intervjupersoner uttryckte att de hade en feministisk medvetenhet, men inte alla. En 

lösning på dilemmat skulle kunna vara att låta intervjupersonerna ta del av min analys. Detta 

bedömde jag dock var svårt då tiden var för begränsad. Trots dilemmat valde jag att utgå från 

en feministisk epistemologisk tolkningsram och referensram i studien. Detta för att jag anser 

att jag inte skulle kunna göra denna studie utan en kritisk feministisk analys. Ur ett 

socialkonstruktionistiskt och kritiskt perspektiv skulle det kännas omoraliskt att inte lyfta in 

den feministiska medvetenheten. 

Att välja att studera gruppen ”kvinnor” som studieobjekt kan bidra till att återskapa stereotyper 

och föreställningar om kvinnor. Eftersom att föreställningar om kvinnor då utgår från skillnader 

snarare än likheter mellan män och kvinnor. Att enbart inkludera kategorin ”kvinna” utestänger 

också andra kön och könsidentiteter vilket kan vara problematiskt och riskerar att upprätthålla 

könsnormer. Att utgå från kategorin ”kvinna” riskerar enligt Ramanazoglu och Hollander 

(2002:107-120) att återskapa kvinnor som en homogen kategorisering. Detta blir extra viktigt 

för mig att betona då jag inte vill upprätthålla homogena könsnormer. Risken med en studie om 

kvinnor som utsätts för sexuellt våld är att studien bidrar till reproducerande av vardagsrädsla 

och otrygghet för kvinnor till exempel. Trots detta anser jag att vikten av att lyfta de utsattas 

berättelser står över oron för att studien ska verka reproducerande eller homogeniserande.  

Riessman (2007:105) betonar vikten av att forskaren är medveten om hur hon är medskapare 

av narrativet och narrativets framställning. När det gäller frågan om makt och etik betonar också 

Ramanazoglu och Hollander (2002:156) vikten av att vara medveten om sina egna privilegier 

och sin maktposition som forskare, och att återkommande reflektera över på vilket sätt detta 

kan inverka på exempelvis intervjusituationen. En konkret aspekt jag strävat efter att vara 

reflexiv gällande är hur jag som student påverkat maktbalansen i intervjuerna och hur 

maktbalansen skulle kunna jämnas ut. För att minska maktobalans har jag exempelvis låtit 

intervjupersonen själv välja plats för intervjuerna. En anledning till att intervjupersonerna fick 

välja plats för intervjun var för att intervjupersonerna skulle få möjlighet att berätta om sina 

erfarenheter på en plats som kändes trygg för dem. Detta menar jag bidrog till att maktobalansen 

i samtalen minskade mellan oss och möjliggjorde en mer jämlik dialog. Även i utformningen 

av intervjufrågorna strävade jag efter att vi skulle ha en dialog och betonade under intervjun att 

syftet med intervjun var just detta. Att jag valde en semistrukturerad intervjuguide var även det 

något som hänger samman med makt. Jag ville inte tvinga intervjupersonerna att svara på strikt 
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formulerade frågor, utan istället ville jag att kvinnorna skulle få mycket utrymme att lyfta vad 

de tyckte var centralt. Detta var ett sätt för mig att försöka minska maktobalansen i 

intervjusituationen. När det gäller maktrelationen kan denna även handla om klass, kön och 

ålder. Där anser jag att min position som kvinna och relativt ung varit en fördel i denna 

undersökning. Jag upplevde, och flera av mina intervjupersoner uttryckte också att de upplevde 

att det var ”lättare” att prata med mig just för att jag var kvinna, och för att jag och 

intervjupersonerna ligger nära varandra i ålder. Min erfarenhet från engagemang i en tjejjour 

där jag haft mycket kontakt med tjejer och kvinnor som utsatts för sexuellt våld var även det en 

värdefull erfarenhet som jag tagit med mig mycket kunskap ifrån.   

Inom en dialogisk tradition är intersubjektivitet och reflexivet det som ska forma samtalet 

mellan intervjuperson och forskare (Riessman 2007:137). Detta innebär att jag genom studiens 

olika faser strävat efter att skapa en dialog mellan mig och mina intervjupersoner, mellan mig 

som undersökare och mitt material, texten och den som läser texten (jfr Riessman 2007:137). 

Jag har också strävat efter att inta ett reflekterande och självkritiskt förhållningssätt genom hela 

forskningsprocessen, och i synnerhet i kontakten med intervjupersonerna, något Svedberg och 

Kronsell (2003:58-59) betonar vikten av vid studier av identitet. Att föra självreflekterande och 

kritiska minnesanteckningar under processen var ett verktyg jag använde, med målsättningen 

att vara öppen och reflekterande för olika perspektiv. Jag har också strävat efter öppenhet 

genom att tydligt redogöra för mitt datamaterial och för min reflexiva process genom 

undersökningen. Ett annat kriterier som syftar till att stärka min reflexivitet är konsultation 

(Symon och Cassell 2012:207). Detta har jag tillämpat genom att samtala med handledare och 

andra studenter genom hela forskningsprocessen. 

Deltagarna i studien   

I detta avsnitt kommer jag att göra en kort presentation av deltagarna i studien. Syftet med 

denna är att ge läsaren en bild av vilka kvinnorna som jag intervjuat är, samt vilka erfarenheter 

de bär med sig. Detta är viktigt för att få en djupare förståelse av de berättelser de berättar och 

min analys av dessa, vilka presenteras i nästkommande avsnitt. 

Kvinnorna som deltar i studien är mellan 22-29 år. Samtliga kvinnor lever i heterosexuella 

förhållanden. I samtliga av mina intervjupersoners fall är förövaren till det sexuella våldet en 

man. Samtliga av mina intervjupersoner har varit unga när de utsatts för sexuellt våld. 

Intervjupersonerna har samtliga varit under arton år eller arton år när de första gången utsattes 

för sexuellt våld. Flera intervjupersoner har blivit utsatta upprepade gånger för sexuellt våld, av 

samma eller olika gärningsmän. Jag kommer benämna intervjupersonerna med fiktiva namn 

och nedan kort redogöra för vilken typ av sexuellt våld intervjupersonerna utsatts för.  

En av intervjupersonerna som vi kan kalla Lisa har utsatts för sexuellt våld i nära relation. Två 

av hennes pojkvänner har våldtagit henne vid två olika tillfällen. Förövarna var i båda fallen 

äldre än Lisa. Första gången Lisa utsattes för sexuellt våld var hon sjutton år, andra gången var 

hon nitton år. 

Karin utsattes under flera års tid för våldtäkter, sexuella trakasserier samt andra typer av 

sexuellt våld genom att tvingas utföra sexuella handlingar tillsammans med en äldre man. Karin 

var tretton år när hon började utsättas för systematiska övergrepp av den äldre mannen som var 

en bekant till familjen. Mannen ägde en gård med hästar och Karin började under ett sommarlov 

spendera mycket tid hos mannen på grund av sitt hästintresse. När mannen byggt upp ett 

förtroende och fått Karin att lita på honom började det sexuella våldet. Sedan utvecklades våldet 

successivt och pågick under flera år. 

Den tredje intervjupersonen kallar jag Anna. Anna utsattes för en överfallsvåldtäkt när hon var 

fjorton år. Hon blir indragen i en skåpbil och våldtagen av en man. Flera män var närvarande 
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då Anna våldtogs och hjälpte förövaren vid våldtäkten. Anna visste på ett ungefär vem en av 

förövarna var, men de andra var okända för henne. 

Den fjärde intervjupersonen kallar jag Malin. Malin utsattes för en våldtäkt av en väns bekant 

efter en utekväll på krogen. Våldtäkten skedde hemma hos en vän till henne, och det var medan 

Malin sov som förövaren våldtog henne. Malin var 18 år när våldtäkten skedde. 

Den femte intervjupersonen kallar jag Nathalie. Nathalie har blivit utsatt för sexuellt våld två 

gånger. Första gången hon var utsatt för sexuellt våld var hon elva år. Förövaren som utsatte 

henne var tjugo år. Förövaren tog på Nathalie underliv och utförde sexuella handlingar mot 

hennes vilja. Förövaren var en person som Nathalie kände till sedan tidigare. Förövaren hade 

en högt uppsatt position inom en dansverksamhet där Nathalie spenderade mycket av sin fritid. 

Andra tillfället Nathalie utsattes för sexuellt våld var när hon gick andra året på gymnasiet. 

Nathalie blev våldtagen av två okända killar på en efterfest. 

Att samtliga av intervjupersonerna varit unga när de utsattes för sexuellt våld och att samtliga 

idag är under 30 år innebär att jag i denna studie kommer att fokusera på unga som särskilt 

utsatt grupp. Jag kommer att ur ett intersektionellt perspektiv analysera hur maktordningar som 

rör kön och ålder samverkar då kvinnorna beskriver sina erfarenheter av våldet. 

5. Resultat  
I detta avsnittet presenterar jag resultatet av min analys av kvinnornas berättelser. Resultatet 

presenteras utifrån följande huvudteman: Att berätta om våldet, våldet som process, narrativt 

motstånd samt våldets påverkan idag. Varje huvudtema innehåller också underrubriker. 

Avsnittet avslutas med avslutande sammanfattning av resultatet.  

 

Att berätta om våldet   

I intervjupersonernas berättelser om sexuellt våld kan två dominerande teman utläsas. Det första 

temat handlar om sexuellt våld som en hemlighet. Det andra temat handlar om störande av 

ordning. Jag kommer börja med att presentera temat sexuellt våld som hemlighet och går sedan 

vidare med att presentera temat störande av ordningen.  

Berättelser om sexuellt våld, och därmed intervjupersonernas skildringar av erfarenheterna att 

utsättas för sexuellt våld hanteras på olika sätt, genom att delas med andra, eller genom tystnad. 

Intervjupersonerna beskriver att de förhåller sig till sina berättelser om det sexuella våld de 

utsatts för som om de bär på en hemlighet. Tystnad kring det sexuella våldet kan dels förstås 

som att berättelser om sexuellt våld tystas ned av andra men också att kvinnorna själva väljer 

att inte berätta, att de bevarar sin berättelse som en hemlighet. Att intervjupersonerna väljer att 

inte berätta menar de beror på att de känner av ett motstånd hos andra mot att höra deras 

berättelse om sexuellt våld. Intervjupersonerna beskriver också att de avstår från att berätta för 

att de är rädda för omgivningens reaktioner. De vet inte hur andra kommer att reagera om de 

väljer att dela med sig av sina erfarenheter genom att berätta om dem. De två dominerande 

temana, störande av ordning och bevarande av sexuellt våld som hemlighet, skär igenom 

berättelserna oavsett om berättelsen om sexuellt våld tystas av andra, om berättelserna delas 

med andra eller om kvinnan själv väljer att avstå från att berätta. Dessa två dominerande teman 

finns som en röd tråd och ständig ambivalens. Nathalie beskriver denna rädsla som något som 

handlar om förväntningar på hur hon ska reagera, men också om en rädsla för att tappa 

kontrollen: 

”Jag vill inte att det ska förväntas av mig att det blir nån gråtsektion och bara ”Nu 

behöver jag hjälp och stöd i det här”. I och med att jag inte behöver det så blir det 

ännu jobbigare om det är för en person som inte vet. Det beror på det stora hela på 
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att det fortfarande känns skamfyllt… Jag har inte kontroll när jag gör det. Jag vet 

inte hur de här personerna ska reagera och jag vill ha kontroll.” 

Natalie beskriver ovan hur hon upplever förväntningar på henne hur hon ska reagera, att hon 

när hon berättar om sina erfarenheter förväntas börja gråta. Samtidigt beskriver hon en rädsla 

för att tappa kontrollen och visa sig sårbar. Enligt min tolkning kan jag se en ambivalens och 

dubbelhet i Nathalies citat. Hon uttrycker en rädsla för att visa sig sårbar samtidigt som hon inte 

vill att det ska förväntas av henne att hon ska visa en sårbarhet. Det finns också en dubbelhet 

och ambivalens i att hon vill dela sin berättelse men att hon inte kan. Att Nathalie uttrycker ett 

starkt behov av att kontrollera situationen anser jag kan hänga samman med att flera av 

informanterna har tidigare erfarenheter av att de upplever att deras berättelse om sexuellt våld 

kan störa ’ordningen’ och skapa kaos. Att berättelser om sexuellt våld skapar vad jag tolkar 

som oordning och kaos utgör det andra centrala temat jag kunnat utläsa. 

Med störande av ordning menar jag att sexuellt våld inte är ett ämne som kvinnor förväntas dela 

med sig av i vardagliga sammanhang. Berättelser om sexuellt våld är inte något som hör till det 

vi vanligen delar med andra och därför strider det mot normativa ordningar, det är avvikande 

och skapar därmed oordning och kaos. Att känna sig som avvikande, och/eller betraktas som 

avvikande kan leda till stigmatisering. I diskursen och enligt normer förväntas det att en person 

som utsatts för sexuellt våld ska reagera och agera på ett visst sätt. Till exempel att visa en viss 

typ av känslor. Det finns också diskursiva ordningar hur vi som tar del av berättelser om sexuellt 

våld ska reagera.  Motstridigheten och ambivalensen i diskursiva ordningar leder därmed till 

oordning. Nathalie har flera nära vänner kvar från tiden då hon gick på gymnasiet och utsattes 

för våldtäkten. Hon tycker det är lyxigt att hon har dessa relationer och att det är skönt att de 

vet vad hon har gått igenom. Nathalie vill gärna berätta om våldtäkten för nyare relationer, som 

inte var vän med henne under perioden våldtäkten skedde. Men hon kan oftast inte det. När hon 

inte kan berätta känner hon sig misslyckad: 

”Om jag inte kan berätta. Då är det som att jag har misslyckats, det beror på 

skammen. Att jag inte har kontroll över vad våldtäkten gör med mig. Min utopi är 

att våldtäkten ska sluta påverka mig känslomässigt, att det ska vara en erfarenhet 

som jag kommit förbi, som inte påverkar mig negativt. Och det går ju inte. Det är 

helt omöjligt.” 

Det finns en ambivalens i att Nathalie vill berätta för nära vänner och människor som står henne 

nära idag. Men hon beskriver att hon oftast inte orkar berätta, rädslan hindrar henne. När hon 

inte berättar om våldtäkten upplever hon något som får henne att känna sig misslyckad. Detta 

på grund av att hon fortfarande känner skamkänslor. Jag tolkar de skamkänslor som Nathalies 

beskriver kopplade till stigma, och rädslan för att visa sig sårbar. Att visa sig sårbar genom att 

visa känslor som sorg är något som i sin tur kan leda till en ökad rädsla för ytterligare 

stigmatisering.  Eftersom att ”komma ut” med sin berättelse kan leda till ökad sårbarhet och 

stigmatisering.  

Lisa beskriver att hon upplever att det finns en rädsla från omgivning som gör att de inte vågar 

lyssna på hennes berättelse: 

”Jag upplever att män ofta blir väldigt väldigt rädda, och liksom inte vill lyssna. 

Vill inte höra. Jag är i ett förhållande nu och min pojkvän vill absolut inte prata om 

det här. Han tycker det är skit jobbigt. Så det är ett jättestigma även om det var 

länge sedan” 

Ovan beskriver Lisa sin position som kvinna som utsatts för sexuellt våld som något jag tolkar 

är behäftat med ett stigma. Stigmat består av att Lisa som kvinna blir tystad. Hennes 

erfarenheter av sexuellt våld tas inte på allvar och förkastas genom att hennes pojkvän inte vill 
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lyssna till hennes berättelse. Sexuellt våld som makthandling som den feministiska traditionen 

betonar blir här tydlig. Den feministiska traditionen och kvinnojoursrörelser betonar också att 

sexuellt våld inte är något som enbart påverkar kvinnan när hon utsätts för våldet, utan det är 

något som kommer påverka henne genom hela livet. Könsmaktsperspektivet som jag 

presenterat i avsnittet teoretiska ramverk betonar betydelsen av patriarkat och 

könsmaktsordning för att förstå relationen mellan män och våld, att män utövar våld mot 

kvinnor för att upprätthålla makt och dominans. Den strukturella obalansen mellan könen som 

skapat och upprätthåller kvinnors generella underordning kan enligt min tolkning utläsas i 

berättelsen genom att Lisa blir underordnad, blir stigmatiserad och ses som en avvikare när hon 

vill berätta om sexuellt våld. Att Lisas berättelser tystas och inte får komma till tals är något 

som i sin tur upprätthåller mäns överordning och begränsar kvinnors möjlighet till 

maktutjämning.  Att berättelser om sexuellt våld tystas ner och inte får komma till tals leder 

därmed till upprätthållande av könsmaktsordning. Mäns överordning upprätthålls och kvinnor 

underordnas. 

Lisa beskriver att när hennes pojkvän inte vill lyssna, inte höra hennes berättelse om våldet 

känns det som en kränkning mot henne och hennes erfarenheter. När vi talar vidare om hur det 

känns för henne att bli avfärdad, tystad och inte lämnas utrymme att prata om det sexuella våldet 

menar Lisa dock att trots att det känns som en kränkning mot henne och hennes erfarenheter 

kan hon samtidigt förstå dem som inte orkar höra hennes berättelser. Hon förstår att det är ett 

ämne som det kan vara svårt, inte bara att tala om men också att höra om: 

”Det är klart man måste respektera det. På ett sätt. Det är ett jobbigt ämne. Samtidigt 

så blir jag ju… Det är också som en kränkning gentemot mig och mina erfarenheter” 

Lisa beskriver hur hon tvingas bevara berättelsen om sexuellt våld i tystnad för att enligt min 

tolkning inte skapa oordning och röra upp känslor hos sin omgivning. Även om det var länge 

sedan hon utsattes för sexuellt våld bär hon fortfarande på hemligheten som hon tvingas förhålla 

sig till. Hon är medveten om att ämnet kan skapa kaos och beröra människor därför tvingas hon 

ta dubbelt ansvar för sig själv och för andras reaktioner. Ambivalensen i Lisas känslor, 

dubbelheten att känna sig kränkt och samtidigt förstå att sexuellt våld är ett ämne som är svårt 

att prata om tolkar jag som en ambivalens som kan ha en grund i och vara en effekt av 

stigmatiseringen som kvinnor som utsatts för våld utsätts för. 

För att anknyta till teorier om genus och begreppet hegemonisk maskulinitet som jag redogjort 

för i avsnittet teoretiska ramverk är det av betydelse att lyfta in vilken betydelse normativ 

maskulinitet får. Rådande maskulinitetsnormer erbjuder begränsade möjligheter för män att 

vara inlyssnande och känsliga. Den normativa mannen förväntas inte visa eller uttrycka känslor 

i lika stor utsträckning som kvinnor. Detta menar jag kan vara en förklaring till det som 

kvinnorna beskriver, nämligen att män i deras närhet reagerar med att inte vilja prata om 

sexuellt våld. 

Identitet i relation till våldet    
Flera av intervjupersonerna menar att de på olika sätt, genom att de tvingats bearbeta och 

förhålla sig till våldet de utsatts för förändrat hur de ser på sig själva. Lisa beskriver att genom 

att bearbeta det sexuella våldet så har det blivit en del av henne: 

”Jag har liksom fått bearbeta det så mycket så att jag fått nån egen tro och ideologi 

kring det.… Det sitter i kroppen, det sitter i mig. Jag blir ofta väldigt röd, svettig, 

stammar, men framförallt tappar jag ofta tron på min egen kapacitet.” 

Att Lisa beskriver att våldet har blivit en del av henne tolkar jag som att våldet hon utsatts för 

blivit en del av hennes identitet. Att hon i intervjun beskriver det som att ”våldet sitter hårt i 



28 
 

hennes kropp” tolkar jag som att det har förkroppsligats. Hon menar att våldet hon utsatts för  

även påverkar hennes tro på sig själv. Det sexuella våldet är något som formar henne och är 

därmed något som blivit en del av hennes individuella identitet. 

I citatet ovan säger Lisa också att hon har utvecklat en egen ideologi och tro kring våldet hon 

utsatts för. När jag ber Lisa berätta mer om vad denna ideologi innebär berättar Lisa att hennes 

värderingar och medvetenhet har förändrats av våldet hon utsatts för. Hon har efter händelserna 

blivit feminist och blivit intresserad av kvinnofrågor: 

”Jag har blivit jätteintresserad av kvinnofrågor. Egentligen alla som är icke cis8-

mäns frågor, för det har blivit så att personer med livmoder utsätts för det här oftast. 

Jag vill fördjupa mig i det, upplysa kring det. Jag är ju feminist och det var jag 

verkligen inte innan det hände. Jag tänker att alla händelser styr oss omedvetet i en 

riktning” 

Enligt min tolkning har Lisas individuella identitet utvecklats till en gemensam kollektiv 

identitet. Lisa har genom den kollektiva identiteten skapat en social identitet och gruppidentitet 

med andra kvinnor som delar hennes erfarenheter. Den kollektiva identiteten är i detta fall 

delandet av en gemensam ideologi, en gemenskap och en möjlighet att dela upplevelsen och 

erfarenheten gällande våld mot kvinnor och feminism. Den kollektiva identiteten har utvecklats 

genom mötet och delandet av berättelser med andra kvinnor som utsatts för liknande händelser. 

Även Karin ger uttryck för hur våldet påverkat hennes individuella identitet då hon berättar att 

hon till stor del identifierat sig med övergreppen. Att de blivit en del av henne. Hon beskriver 

hur våldet förändrat hur hon tänker om sig själv, och hon menar att hennes självkänsla kommer 

påverkas hela livet av våldet hon utsatts för: 

”Man identifierar sig med övergreppen och liksom såhär är det för mig… man får 

en sån där värdelöshetskänsla. Hur jag tänker om mig själv kommer nog följa med 

hela livet mer eller mindre i perioder. Självkänslan blir väldigt låg i perioder och 

det tror jag att det här har satt spår i mig själv. Det är som att det blivit för trasigt 

och ibland fattas det någon bit i puzzlet.” 

Karin betonar att hennes självkänsla har blivit försvagad i och med övergreppen hon utsatts för. 

Jag tolkar citatet som att övergreppen satt spår i hennes identitet. Hon beskriver att en bit i 

puzzlet saknas efter övergreppet, vilket jag tolkar som att hon alltid kommer påverkas av det 

som hänt på ett eller annat sätt. 

Våldet som process 
Nathalie beskriver att det sexuella våldet hon utsatts för är som en resa. Hon förhåller sig till 

det, tänker och känner på olika sätt kring våldet från år till år: 

”Det är på ett sätt en resa. Hur det påverkar mig förändras från år till år. Om 

ytterligare tre år svarar jag nåt helt annat för jag vet att för tre år sedan svarade 

jag något helt annat.” 

Nathalie beskriver hur hennes sätt att se på våldet och uppleva våldet förändras från år till år. 

Detta tolkar jag som att identitet är i ständig förändring och det sexuella våldet tillskrivs olika 

typer av mening i olika perioder av livet. Detta belyser vikten av att ge kvinnor utrymme att 

dela sina berättelser på sina villkor, som kan se olika ut under olika perioder i livet. Det belyser 

                                                           
8 En cis person är vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck är linjärt, hänger ihop och 

alltid har hängt ihop enligt normen. Exempelvis en person som föds med penis, ser sig själv som kille och har 

könet man registrerat som kön i folkbokföringen. Ordet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med 

sexuell läggning att göra. Cis är latin för ”på samma sida” (RFSL 2015)  
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även vikten av att se det sexuella våldet ur ett tidsperspektiv. Med detta menar jag att berättelser 

om sexuellt våld får olika betydelser under perioder av kvinnornas liv. Människor som utsatts 

för sexuellt våld kan därmed också ha olika behov av stöd genom livet. Som nyligen utsatt för 

sexuellt våld kan en ung kvinna uppleva det på ett sätt. Längre fram i livet kan samma kvinna 

fortfarande uppleva en utsatthet kopplad till det våld hon utsatts för, men hennes upplevelser 

och behov av stöd kan då se ut på ett annat sätt. Att bearbetningsprocessen är som en resa, vilket 

Nathalie beskriver det som, tolkar jag som att erfarenheten av att utsättas för sexuellt våld alltid 

kommer att påverka den som utsatts för det på ett eller annat sätt, men det är inte konstant utan 

föränderligt genom livet. Detta belyser vikten av att insatser som riktar sig till utsatta kvinnor 

skapar olika former av trygga arenor och möjlighet att dela sina berättelser vid olika tidpunkter 

i livet. 

Att dela sin berättelse med andra kvinnor  

Kvinnorna i min studie belyser vikten av att dela sin berättelse med andra kvinnor. Flera 

intervjupersoner har gått i olika typer av samtalsgrupper för kvinnor som utsatts för sexuellt 

våld. Andra kvinnor delar berättelserna med nära vänner som också har erfarenhet av sexuellt 

våld. 

Nathalie berättar om hur viktigt det har varit för henne att dela sin berättelse om sexuellt våld 

med andra kvinnor som varit med om liknande händelser. Hon beskriver att deltagandet i en 

samtalsgrupp har blivit som att delta i en solidaritetshandling. Hon beskriver samtalsgruppen 

som ”ett tryggt rum att våga känna tillsammans i”. I samtalsgruppen kunde hon inte fly: 

”Jag kunde liksom inte fly… Det var inte förrän de sista träffarna jag blottade mig. 

Jag hade en tendens att vara så duktig i det här också. Jag gick in och teoretiserade 

istället för att känna. Det går inte göra det när du sitter ihop med andra tjejer som 

i sin tur är sårbara, som i sin tur minns. Då går det inte att sitta och vara en av dom 

och inte vara en del av dom. Det blir att svika dom. Att göra rummet mindre tryggt 

för dom” 

Delandet av erfarenheter och berättelser har jag valt att tolka som konstruerandet av en kollektiv 

identitet. Kvinnorna i min studie identifierar sig på olika sätt med en kollektiv identitet. Den 

kollektiva identiteten kommer till uttryck i kvinnornas delande av berättelser med andra kvinnor 

som delade deras erfarenheter. Delande av berättelser sker i syfte att uppleva samhörighet, 

förståelse och gemenskap. Berättelserna kan delas i olika situationer och rum. Vikten av att dela 

berättelser handlar också om att tillsammans med andra få hjälp att hantera känslor som 

exempelvis skamkänslor. Natalie menar att just detta var en viktig del för henne av att dela sin 

berättelser med andra: 

”Skammen verkligen skammen. Till och med i de här forumen. Vi får påminna 

varandra hela tiden. Den är jättekraftfull. Skammen har projicerats på oss till 

självcensur. Dels att blotta tillfället när en varit som mest utsatt… Att vara sårbar i 

sig är stigmatiserande. All sårbarhet är förbjudna områden. Men sexuella 

övergrepp leder till en sjuk rädsla av att nu har jag försatt mig i den här situationen 

[paus] och nu tvingas jag att leva med det” 

Citatet ovan anser jag på ett bra sätt betonar vikten av gemenskapen som skapas genom delandet 

av berättelser samt skapandet av en kollektiv identitet som delande av berättelser möjliggör. 

När kvinnorna gemensamt delar en kollektiv identitet minskar känslan av ensamhet och skam. 

Skam kan lyftas upp till en kollektiv nivå. Att dela sin berättelse och minska på självcensuren 

leder till att kvinnorna vågar känna och vågar dela med sig av sina berättelser på sina villkor. 

Att få möjlighet att dela berättelser om sexuellt våld med andra kvinnor som varit med om 

liknande händelser skapar ett rum som är mindre skamfyllt. Genom att vara sårbar med andra 
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kan deltagarna tillsammans bidra till att minska sin egen och varandras självcensur. Detta kan 

i sin tur leda till att kvinnorna får minskade skamkänslor och mer makt över sin berättelse och 

sitt liv. 

Att inte tas på allvar och att inte bli trodd   

Flera intervjupersoner lyfter upp rädsla och oro att inte tas på allvar, att inte bli trodda. Flera 

intervjupersoner berättar också att de fått indirekta eller direkta uppmaningar om att inte anmäla 

för att rättsprocessen förväntas bli svår och psykiskt påfrestande. Flera av intervjupersonerna 

betonar vikten av bemötande från sitt lokalsamhälle, vänner och familj samt hur till exempel 

skolan och klasskamrater bemött dem på olika sätt. 

Karin berättar att ingen visserligen avrådde henne från att anmäla, men att hennes föräldrar var 

orolig att ingen skulle tro på henne om hon anmälde. Därmed fick hon indirekt signaler om att 

det skulle vara bättre för henne att avstå från att anmäla: 

”Nej, egentligen inte… Mamma och dom var väl oroliga att ingen skulle tror mig… 

För dom har ju också… Man läser ju tidningar och så och det är ju bara typ 1 

procent som går till rättegång. Då skulle det inte leda någonstans.” 

Det Karin berättar tolkar jag som att hon blev ambivalent inför att anmäla. Karin beskriver att 

hon själv och hennes föräldrar tar del av medier som i sin tur ger uttryck för en bild som 

presenterar att enbart en liten procent av alla anmälda brott leder till rättegång. Jag tolkar det 

som att hon ställs inför ett ideologiskt dilemma, där flera diskurser krockar med varandra. Det 

ideologiska dilemma som uppstår tvingas hon hantera. Ett ideologiska dilemma inom 

rättsdiskursen som hon ställs inför är synen på brottsoffer och förövare., vilket till exempel 

uttrycks av stereotypa bilder av offer och förövare vid sexuellt våld. Samhället och media målar 

upp en del av att den stereotypa våldtäkten sker av en okänd förövare i en mörk park (Dahlgren 

och Sandell 2008:293). I citaten ser vi dels hur mellanmänskliga interaktioner med människor 

i ens omgivning påverkar kvinnorna, och dels hur mediala diskurser påverkar hur berättelser 

om sexuellt våld kan berättas, men också hur berättelserna hanteras av omgivningen. Citatet 

ger också uttryck för ett dilemma för Karin: att hennes anmälan troligen inte skulle leda 

någonvart. I alla fall inte om en väljer att luta sig mot medias rapportering av sexuellt våld. 

Enligt den mediala diskursen kan vi utläsa att en anmälan innebär liten chans att få upprättelse 

i dominerande diskurser. Den dominerande diskursen stämmer också överens med statistiken 

som visar att få anmälningar leder till uppklarade brott, 2014 lede 21 procent av de anmälda 

brotten till lagföring (BRÅ2014:28-29). Den dominerande diskursen och statistiken talar 

därmed om för oss att en anmälan troligtvis, istället för att resultera i upprättelse skulle leda till 

ökad stigmatisering och negativa konsekvenser för Karin. Det ideologiska dilemmat att en som 

brottsoffer å ena sidan har rätt till upprättelse och å andra sidan riskerar att inte bli trodd och att 

gärningsmannen inte döms är ett dilemma Karin och andra intervjupersoner berättar att de 

tvingas hantera. Lisa har erfarenhet av att inte tas på allvar när hon berättar om våldtäkten hon 

utsatts för. Hennes mamma uppmanar henne indirekt att inte anmäla våldtäkten: 

”Jag sa till mamma: ”Du jag tror att Olle9 våldtog mig i natt.” Hon tittade på mig 

som om hon inte ville höra det. Hon förnekade det först… Sen så ville hon att jag 

skulle definiera det… vi bodde på en liten ort… sen så sa hon: ”ja, då får vi 

polisanmäla honom. Och då är det ganska lätt för dagstidningen att lista ut och det 

                                                           
9 Olle är ett fiktivt namn, förövaren heter inte Olle på riktigt. Lisa använde ett annat namn i 

intervjun. 
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hamnar i tidningen, och det vill du inte.” Där las begreppet heder på händelsen har 

jag i efterhand kommit fram till” 

Lisas mamma reagerar med att inte vilja höra. Hon ber sedan Lisa förklara sig, genom att hon 

ber henne definiera vad som hänt. Därefter får Lisa en indirekt uppmaning om att inte anmäla 

sin pojkvän som våldtog henne. Lisas mamma skrämmer henne med att media kommer få reda 

på händelsen och att detta kommer leda till konsekvenser Lisa inte vill vara med om. Lisa 

berättar att hon i efterhand lagt begreppet heder på händelsen. Jag tolkar Lisas mammas reaktion 

som ett sätt att tysta ner Lisas berättelse. Hon tar inte Lisa på allvar och förminskar hennes 

utsatthet. Att Lisa använder begreppet heder för att förstå varför hennes mamma agerar som 

hon gör anser jag är ett tydligt uttryck för ett ideologiskt dilemma som mammans sätt att reagera 

speglar. Enligt min tolkning kan det finnas en underliggande önskan hos Lisas mamma där hon 

vill att Lisa ska anmäla, hon vill ge sin dotter upprättelse. Trots detta avråder hon Lisa för att 

anmäla eftersom hon anser att konsekvenserna för Lisa om hon anmäler blir för stora. Att 

uppmana Lisa att inte anmäla kan därmed tolkas som ett sätt för Lisas mamma att ”skydda” 

Lisa och ”skydda” familjens heder. Faktorer som enligt min tolkning har betydelse i analysen 

är att Lisas familj och människor i hennes närhet kände förövaren. Lisa levde i en nära relation 

med förövaren och flera personer i området ansåg att den här killen och hans familj hade hög 

status. Eftersom att förövaren var Lisas pojkvän bryter Lisas berättelse också mot dominerade 

diskursen gällande sexuellt våld. Den dominerande diskursen vilar på föreställningar om att 

förövaren är en okänd man som överfaller en okänd kvinna utomhus. Om Lisa pekar ut ’Olle’ 

som förövare riskerar därmed Lisa att utsättas för ökad stigmatisering från samhället och sin 

omgivning eftersom att hon bryter mot normativa ordningar som tillskrivs utsatta för sexuellt 

våld. Hennes pojkvän Olle passar helt enkelt inte in i den stereotypa bilden av en förövare.  

Lisas mammas reaktion är ett tydligt uttryck för den ambivalens hon erfar, och rädslan för att 

dottern ska stigmatiseras tar i Lisas mammas fall över hennes känslor av att Lisa har rätt till 

upprättelse. Resultatet blir att Lisas berättelse tystas och inte tas på allvar, och konsekvensen 

av detta blir att Lisa tvingas bära berättelsen i tystnad och tillskrivs skuld för det som hänt. 

På grund av sin låga ålder och som ungdom befinner sig Lisa i en underordnad position i relation 

till vuxna och vuxenvärlden. Lisa har ett begränsat socialt nätverk att dela sin berättelser med 

andra, i jämförelse med en vuxen person. Lisas psykosociala möjligheter kan vi också anta är 

lägre på grund av hennes låga ålder. Lisas mamma är den som ger henne omsorg och bostad. 

Hon är en del av hennes sociala och ekonomiska trygghet. När hennes mamma uppmanar henne 

att inte anmäla har Lisa därmed ytterst begränsade möjligheter att gå emot sin mammas 

uppmaning. I skolan finns det vuxna Lisa skulle kunna prata med, men då Lisa bor på en liten 

ort känner de förövarens familj på olika sätt, vilket gör att Lisa inte upplever det som ett 

alternativ. Dessa faktorer begränsar Lisas möjligheter att tala om våldet, vilket i sin tur 

försvagar Lisas maktposition ytterligare och gör att Lisas position blir särskilt utsatt.   

Även Anna berättar att hennes terapeut var väldigt öppen med att en rättsprocess skulle bli 

jobbig. Anna tolkade terapeuten och hennes sätt att prata om rättsprocessen som att hon inte 

skulle klara av processen som en anmälan innebar. Hon berättar också att hennes mamma ville 

att hon skulle anmäla för att få en upprättelse: 

”Mamma ville att jag skulle anmäla för att personen skulle få sitt straff och att det 

skulle vara en upprättelse för mig. Men samtidigt så var terapeuten jag pratade med 

väldigt öppen med att det kommer bli jobbigt… hon rådde väl inte till nåt speciellt 

men det var som att jag tolkade det som att det skulle bli för jobbigt.” 

Även här krockar två motstridiga diskurser vilket skapar ett ideologiskt dilemma för Anna. 

Dilemmat Anna ställs inför är att anmäla för att få upprättelse kontra att avstå från att anmäla 

på grund av att det beskrivs som en svår process. Anna uttrycker i citatet ovan hur terapeutens 
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ord fick henne att tvivla på att hon skulle orka med en rättegångsprocess. Det finns enligt min 

tolkning en rädsla och oro för att inte orkar med en rättsprocess. En oro för att rättsprocessen 

enbart ska leda till lidande och att upprättelse ändå inte kommer uppnås finns underliggande. 

Denna oro som byggs upp och reproduceras av samhället leder till att det sexuella våldet tystas 

ner eller förminskas. 

Enligt min tolkning kan oro för rättsprocessen kopplas till stigmatisering. Det finns en rädsla 

för att om en anmäler våldet en utsatts för och därmed också behöver ”komma ut med sin 

berättelse” riskerar en att bli utsatt för negativa sanktioner som att inte bli trodd. Eftersom att 

berättelser om sexuellt våld ses som avvikande och störande av ordning. Rädslan och oron för 

stigmatisering tolkar jag som ett resultat av samhällets dominerande diskurser och 

tolkningsrepertoarer. Det är också en rädsla och oro som samhället och samhällets företrädare 

och aktörer i form av vårdpersonal, personal inom rättsväsendet, polis och människor i vår 

omgivning är medskapare till och reproducerar genom språket på olika sätt. Utifrån diskurserna 

och tolkningsrepertoarerna skapas möjliga subjektspositioner som en person kan inta eller bli 

tilldelade inom en diskurs. Människor reducerar och reproducerar därmed ständigt 

rättsdiskursen genom våra kollektiva tolkningsrepertoarer. Detta leder i sin tur till utvecklandet 

av möjliga subjektspositioner att inta eller bli tillskriven inom rättsdiskursen.  Det vill säga olika 

möjligheter till tilldelning eller intagande av en subjektsposition inom diskursen (Burr 

2003:111, Edly 2001:209).  Samhällets beskrivning av rättsprocesser vid sexuellt våld leder till 

en snäv möjlighet att påverka sin subjektsposition inom diskursen och därmed begränsade 

möjligheter att handla och agera. Rättsprocessen beskrivs inte sällan som påfrestande för 

kvinnan, vilket enligt min tolkning riskerar att förminska kvinnans utsatthet och hennes rätt till 

upprättelse. Jag tolkar det som att diskursiva ordningar i samhället därmed på olika sätt 

upprätthåller en normalisering av sexuellt våld. Samt diskriminerar kvinnorna och deras rätt till 

upprättelse.  

Nathalie beskriver hur polisen gav henne rådet att bevara sin berättelse om sexuellt våld genom 

att inte berätta så mycket detaljer om händelsen för andra. Anledningen till detta var att den 

misstänkte var en känd person. Att berätta för mycket detaljer skulle därmed kunna leda till att 

Nathalie i slutändan blev mer sårad menade polisen: 

”Polisen förberedde mig på… det var också ett råd om inte prata om vad som hänt 

för att inte ge så mycket detaljer som i sin tur skulle kunna leda till information om 

de här personerna. För att en av det misstänka var någon slags fotbollsspelare. Hon 

sa att hon var nervös över att det här kan blåsa upp till en media nyhet. Och att det 

i slutändan skulle såra mig mer än den här personen. Det minns jag… och jag minns 

när hon sa det att jag inte visste vad jag skulle göra med informationen.” 

Citatet ovan från Natalie anser jag på ett tydligt sätt visar att den som utsatts för sexuellt våld 

tillskrivs ansvaret för sådant som förövaren eller rättsväsendet borde hantera. Genom att 

beskriva konsekvenserna av att anmäla på det sätt som polisen gör tvingar hen en ung person i 

en utsatt position att ta ställning till denna typ av information i den situation hon befinner sig i. 

Det sätt som polisen konstruerar händelseförloppet tvingar också Natalie att förhålla sig till 

förövaren som överordnad och sig själv som underordnad. Natalie uppmanas dessutom till 

tystnad och att inte dela med sig av sin berättelse, vilket förstärker hennes stigmatiserade 

position. Citatet belyser också medias påverkan och medias maktposition i samhället. Media 

blir på något sätt överordnat rättsväsendet och rätten till att få dela sin berättelse och få sin rätt 

prövad i domstol. Därmed fråntas den som utsatts för våldet rätten till upprättelse. Kvinnornas 

berättelser om det sexuella våldet kan också analyseras ur ett intersektionellt perspektiv med 

betoning på ålder och kön. Ur ett maktperspektiv får också social position och status betydelse. 

Om Nathalie varit vuxen och därmed haft ett starkare socialt nätverk som vi kan anta att en 
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känd fotbollsspelare har tillgång till skulle bemötandet från rättsväsendet troligen sett 

annorlunda ut. 

Narrativt motstånd  
Under denna rubrik presenterar jag hur kvinnorna i min studie på olika sätt förhåller sig till 

och utövar narrativt motstånd mot olika positioner och kategorier genom voice och exit.  Jag 

redogör vidare för hur kvinnorna förhåller sig till ”range of contestability” dvs i frågasättande 

som intervjupersonerna möter hos andra gällande identitetsanspråk. Avsnittet beskriver också 

hur de som bryter mot offerpositionen bestraffas på olika sätt.   

Motstånd mot offerpositionen  
Utan att jag använder mig av ordet offer nämner samtliga informanter begreppet och förhåller 

sig till det på olika sätt. Ett sätt som kvinnorna förhåller sig till detta är genom att uttrycka ett 

motstånd mot att av andra tillskrivas en offerposition.  

Så här beskriver Anna sina känslor inför att ’vara ett offer’: 

”Det känns jobbigt när någon ska tycka synd om en. Men jag har väl ändå kommit 

fram till att jag var ett offer där och då, för den här situationen. Men [jag] 

identifierar mig inte som det nu och jag tycker inte synd om mig själv. Jag blir 

provocerad om någon ser mig som ett offer idag för det känns förnedrande” 

Anna i citatet ovan menar att hon tillskrivs identitet som offer av sin omgivning när hon berättar 

att hon varit utsatt för sexuellt våld. Även om Anna vid händelsen var ett offer vill hon inte 

tillskrivas en offerposition idag. Därmed kan Anna sägas göra motstånd mot den tillskrivna 

offerrollen. Anna berättar att hon tycker att det är jobbigt när människor tycker synd om henne 

när hon berättar om våldtäkten hon utsatts för. Hon ser det som förnedrande: 

”Jag vill inte att folk ska tycka synd om mig. Det är det värsta. För jag tycker inte 

synd om mig själv. Jag vill inte få medlidande eller ömkan. Jag var ett offer där och 

då för den här situationen. Men definierar mig inte som det idag och jag tycker inte 

synd om mig själv. Och jag blir provocerad om nån gör det idag för det känns 

förnedrande” 

Anna vill inte idag ses som ett offer men menar att hur hon än gör så riskerar hon negativa 

sanktioner. Antingen blir hon kategoriserad som ett offer av samhället mot sin vilja, eller så gör 

hon motstånd mot offerrollen, men då riskerar hon andra negativa sanktioner som att inte bli 

trodd eller kränkt på olika sätt genom att till exempel känna sig förnedrad. Detta leder i sin tur 

till att Anna ständigt behöver förhålla sig till och på olika sätt reflektera över om och hur hon 

ska tala om våldet. En ständig balansgång blir synlig.   

Även Karin berättar om något som kan tolkas som motstånd mot att tillskrivas en 

”offerposition”: 

”Jag definierar mig inte som ett offer alls. Utan det här har liksom hänt mig. Idag 

ser jag mig bara som Karin och inte i ett fack. Så jag känner mig ganska stark och 

normal i nuläget” 

Jag tolkar det som att Karin vill befria sig från offerrollen. Hon vill inte reduceras till ett offer 

(objektifieras) och placeras in i ett fack utan hon vill känna sig som en aktör, ett subjekt som 

kan känna, handla och agera och därmed vara med och påverka sitt liv. 

Liksom Anna och Karin förhåller sig Nathalie till att av andra tilldelas en offerroll. Hon 

beskriver att hon är rädd för att andra ska sätta en etikett på henne om hon berättar att hon utsatts 

för våldtäkt. Hon berättar att det var mest extremt i skolan: 
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”Jag har inte kontroll över vad andra målar upp för scenario. Och målar dom upp: 

Här är Nathalie och här är våldtäktsmannen oj vad jag inte vill det. Jag har varit 

väldigt rädd för att andra ska sätta etikett på mig. I skolan var det mest extremt” 

Att Nathalie beskriver en rädsla för att andra ska sätta en etikett på henne tolkar jag som en 

rädsla för att hon ska tillskrivas en offerposition som hon inte vill tillskrivas av andra. Eller för 

den delen själv identifiera sig med. Hon vill ta avstånd från offerpositionen och vill inte att 

någon ska placera henne i ett fack och därefter måla upp en bild av hur hon utsattes för sexuellt 

våld. 

Samtidigt som intervjupersonerna tar avstånd från och gör motstånd mot att kategoriseras som 

offer anser jag att det är på sin plats att betona att det finns en dubbelhet i begreppet offer. 

Samtliga av mina intervjupersoner har en gång varit ett offer och ser sig själva som offer i 

situationen när de utsattes för sexuellt våld. Intervjupersonerna vill inte ifrågasättas som offer i 

att de varit offer för en våldshandling. Däremot vill inte intervjupersonerna begränsas eller låsas 

in i offerrollen. Som Anna ovan beskriver ”Jag var ett offer där och då, för den här situationen. 

Men jag definierar mig inte som det nu”. 

Malin beskriver sina erfarenheter av att få sin offerposition ifrågasatt på grund av att hon kan 

tala om det hon varit utsatt för, dvs. våldtäkten, på det sätt hon gör: 

”Min sambos bror sa en gång när jag berätta att: ”Nej du kan inte ha blivit utsatt 

för våldtäkt, inte du, hur kan du prata om det bara så?” Antingen så reagerar dom 

så… att du verkar inte vara en sån person eller så blir dom arga och chockade. Folk 

har sagt att jag varit ute efter uppmärksamhet. Att få höra det från en person som i 

princip knappt känner mig [eller]  vet vad jag har gått igenom och säga bara en sån 

sak att: ”Dom som blir utsatta för detta det är självförvållat.” 

Att Malin öppet väljer att berätta om utsattheten för sexuellt våld anser jag kan tolkas som ett 

uttryck för att hon gör motstånd mot offerpositionen hon tillskrivs.  Jag anser att Malins sätt att 

göra narrativt motstånd går i linje med vad Hirschman  benämner som narrativt motstånd genom 

voice. Narrativt motstånd kan utryckas öppet eller i det dolda. Hirschman (1980:430-453) 

redogör för begreppen voice och exit som jag beskrivit i teoretisk referensram. Begreppen 

används för att beskriva olika sätt att manifestera motstånd eller missnöje. Voice beskrivs som 

en aktiv och öppen protestest. Malin bryter således, genom sin öppenhet, mot dominerande 

diskursiva ordningar om hur en kvinna som utsatts för sexuellt  våld förväntas förhålla sig till 

det. Enligt min tolkning straffas Malin därmed hårdare. När hon öppet pratar om våldet hon 

utsatts för. Hon utsätts därmed för ökad stigmatisering när hon väljer att göra aktivt motstånd. 

Malin möts av misstro, skuldbeläggning och chock när hon öppet pratar om våldet. Citatet ovan 

visar enligt min tolkning hur Malin straffas med negativa sanktioner genom att aktivt ta avstånd 

från förväntat agerande för offerpositionen. Detta innebär att de som bryter mot normer hur en 

person utsatt för sexuellt våld förväntas agera riskerar att bestraffas med olika typer av negativa 

sanktioner som stigmatiserad identitet. Det kan vara på sin plats att betona att Malin är 

medveten om och berättar under intervjun att hon vet att en del människor kommer döma henne 

för att hon väljer att prata öppet om sexuellt våld. Men Malin väljer att trots motståndet hon 

möter tala öppet om våldet hon utsatts för eftersom hon tror och hoppas att om hon berättar kan 

det hjälpa andra. Malins resonemang går enligt min tolkning i linje med vad Hirschman 

(1980:430-453) redogör för att narrativt motstånd genom voice kan leda till sociala kollektiva 

förändringar. Att Malin talar om sexuellt våld kan leda till att andra som utsatts för sexuellt våld 

också vågar tala om våldet vilket i sin tur kan minska tystnaden och stigmatiseringen kring 

våldet. Att tala om sexuellt våld kan också leda till en ökad medvetenhet vilket i sin tur kan leda 

till att våldet minskar.  
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Enligt Billing m.fl. kan man förstå identitetsanspråk som något som befinner sig inom en ”range 

of contestability” (Billig m.fl. enligt Lassinantti  2014:53). Kvinnornas anspråk om att ses som 

offer såväl som andras sätt att tillskriva dem offerpositionen kan sägas befinna sig inom en 

”range of contestability”. Jag tolkar kvinnorna berättelser kopplat till att tillskrivas respektive 

erfara en identitet som offer som något de kan göra anspråk på men också göra motstånd mot. 

De kan sägas göra narrativt motstånd mot att tillskrivas en position inom en viss diskursiv 

ordning. Som jag tagit upp tidigare i teoriavsnittet är narrativt motstånd något som kan utövas 

av individer som en aktiv representationsstrategi i situationer där hon utsätts för diskursiva 

begränsningar (Cordell & Ronai 1999:27-47). Detta menar jag är något som kommer till uttryck 

i intervjuerna då kvinnorna på olika sätt aktivt tar avstånd från att tillskrivas en offerposition, 

vilket är den förväntade subjektsposition som tillskrivs utsatta för sexuellt våld inom 

dominerande diskurs (Burr 2003:111, Edly 2001:209). Även om kvinnorna känner sig som offer 

när de utsattes för våldet gör de motstånd mot den offerposition som den dominerande diskursen 

vill hålla dem kvar inom. Kvinnorna vill inte reduceras till offer. Att göra motstånd mot 

offerpositionen blir därmed ett sätt att ta tillbaka makt och använda sina möjligheter till 

identitetsanspråk som aktörer. Att utöva narrativt motstånd kan göra att kvinnorna kan gå från 

att positioneras som objekt till att bli aktörer- någon som kan påverka sin tillvaro och sin 

identitet. Narrativt motstånd i form av motstånd mot att tillskrivas en offerposition kan därmed 

ses som ett viktigt steg för att kunna återfå makt och självbestämmande som jag tidigare 

redogjort för.  

Ett annat exempel på narrativt motstånd genom vad Hirschman benämner som exit är då 

intervjupersonerna beskriver att de har svårt att delta i normativa samtal om sexuellt våld.  Exit 

innebär att göra motstånd göras i det dolda genom tystnad och avståndstagande, genom att till 

exempel lämna sammanhang som upplevs som förtryckande benämner Hirschman (1980: 430-

453). Med normativa samtal syftar jag på vardagssamtal om sexuellt våld, det vill säga samtal 

som är i linje med rådande tolkningsrepertoarer, hur man kan och får prata om sexuellt våld i 

diskursen. Samtal som vi kan ta del av i fikarummet på jobbet tillsammans med kollegor, i 

morgonsoffor på tv, eller med vänner och bekanta. Normativa samtal om sexuellt våld är ett 

resultat av samhällets sätt att kollektivt tolka och förhålla sig till fenomenet sexuellt våld. 

Intervjupersonerna förhåller sig till sådana samtal på olika sätt. Ett exempel på narrativt 

motstånd mot denna typ av samtal menar jag uttrycks av kvinnorna då de väljer att lämna sådana 

sammanhang eller att inte delta i samtal som förs.  

Nathalie beskriver att hon absolut inte kan vara en del av ett så kallat normativt, eller ”vanligt” 

samtal om sexuellt våld där det talas om hur hemska våldtäkter kan vara och hur dumma 

förövaren är, vilka omständigheter som ledde till våldtäkten, vad den utsatta hade på sig och så 

vidare. Hon beskriver att det bli för nära inpå, denna typ av samtal gör henne upprörd: 

”Jag kan inte ha såna vanliga samtal om sexuellt våld som folk verkar ha ibland i 

fikarum. Jag blir arg och måste gå därifrån.” 

Jag anser att tystnad och att gå ifrån olika sociala sammanhang kan tolkas som en form av 

narrativt motstånd. Nathalie gör motstånd mot identiteten som gruppmedlemmar i samtalet 

ovan vill konstruera. Hon blir arg och lämnar samtalet. Nathalie uttrycker därmed sitt narrativa 

motstånd och missnöje genom exit, då hon väljer att i tystnad lämna samtalet och går därifrån. 

Hon ger därmed uttryck för en passiv motstånds handling i det dolda.  

Narrativt motstånd uttrycks sammanfattningsvis som jag ovan beskrivit på olika sätt genom att 

intervjupersonerna utövar narrativt motstånd mot offerpositionen eller visar sitt missnöje mot 

diskursiva förställningar. De som väljer att aktivt göra motstånd mot tillskrivna positioner 

riskerar att utsättas för ökad stigmatisering genom att dem ses som avvikare. Resultatet ovan 
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visar också att narrativt motstånd genom voice kan leda till sociala förändringar och 

intervjupersonen upplever en känsla av att vara med och bidra till förändring genom att tala om 

våldet på det sättet hon väljer att göra.  

Våldets påverkan idag 
I detta avsnitt presenterar jag hur våldet påverkar intervjupersonerna idag. Inledningsvis 

redogörs för erfarenheten av att utsattas för sexuellt våld i relation till makt och kontroll. 

Vidare diskuteras hur våldets påverkan förändras ur ett livsloppsperspektiv, beroende på tid, 

kontext och hur maktordningar samverkar. Avsnittet avslutas med att jag resonerar kring hur 

kvinnorna förhåller sig till vad jag tolkar som kollektiv vardagsrädsla. I relation till makt och 

strategier för att förhålla sig till våldet som något normativt i offentliga miljöer kvälls och 

nattetid.  

Makt och sexuellt våld    

När jag frågar intervjupersonerna om de upplever att det sexuella våldet har påverkat dem som 

personer beskriver många av dem att de upplever att deras oro för att inte ha kontroll har ökat. 

Kontrollen handlar om oro för brist på självkontroll i olika situationer, att kvinnorna oroar sig 

för vad som ska hända om de plötsligt påminns om våldet, genom att känna en viss doft eller 

befinna sig i en viss situation. Det handlar också om att bevara sin hemlighet, och berätta om 

hemligheten på rätt sätt. Intervjupersonerna vill ha kontroll över sin berättelse och kontroll över 

sina reaktioner. När de upplever brist på kontroll förstärks deras känsla av maktlöshet. Lisa 

beskriver hur det sexuella våldet har påverkat henne genom att det är en hemlighet som hon bär 

på. När hon påminns om händelsen, tvingas hon tänka på det. Lisa beskriver att hon känner ett 

maktövertag i närheten av män: 

”Det har påverkat mig på det sättet att det är en hemlighet som jag bär på. Det är 

någonting som jag tvingas tänka på och gå igenom varje gång jag blir påmind om 

det… Jag träffade en kille för massa år sedan vi var på en första dejt och gick på 

bio. Han var väldigt okänslig, la armen om mig och skulle kyssa mig. Och då kom 

jag ihåg, hela den här rullgardinen igen, man fryser liksom. Och egentligen det... 

var väl ingenting. Det var konstigt men, egentligen så var det ju ingenting. Men det 

är det där maktövertaget. Jag tror att man känner maktövertaget mycket tydligare 

nu… Alltså jag blir underkastad väldigt lätt… Det sitter i kroppen. Jättehårt i 

kroppen. Jag blir ofta röd, svettig, stammar. Men framförallt tappar jag tron på min 

egen kapacitet att handskas med situationen och mina känslor.” 

Lisa och jag samtalar en del om makt under intervjun. Med maktövertag menar hon att hon 

upplever en maktobalans mellan henne och män. Hon beskriver att hon känner sig i underläge. 

Det Lisa kallar maktövertag tolkar jag som en förkroppsligad känsla av fråntagen makt, 

självbestämmande och kontroll över sin egen kropp. Det är något som begränsar hennes 

livsutrymme och något hon ständigt behöver förhålla sig till på olika sätt. Lisa har blivit 

smärtsamt medveten om maktövertaget som kan finnas mellan henne och män. Bristen på makt 

över sin kropp och situationer gör att hon tappar tron på sig själv. 

Kontroll och makt är ständigt återkommande i kvinnornas berättelser. Nathalie redogör för att 

hon länge varit rädd för att rädslan, oron, paniken och ”det dåliga måendet” aldrig skulle ta slut: 

”Jag var ju länge väldigt rädd för att det inte skulle sluta. När ska jag komma över 

det? När har jag kontroll och makt över mitt liv?” 

Jag tolkar det som att Lisa upplever att det sexuella våldet i perioder har tagit kontroll över 

henne liv. Rädslan för att inte ha kontroll över hur våldet påverkar och rädslan för att det aldrig 

kanske skulle ta slut anser jag är ett uttryck för fråntagen makt och kontroll. Inte bara i stunden 

utan ur ett livsperspektiv. Den fråntagna makten och upprätthållandet av manlig dominans och 
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mäns utövande av våld för att upprätthålla makt och kontroll ser jag, som jag redogjorde för i 

uppsatsens teoriavsnitt, som ett uttryck för en könsmaktsordning (Gottzèn 2008:99 m.fl.). Att 

konsekvenserna av våldet och våldets påverkan inte är konstant utan föränderligt blir synligt 

enligt min tolkning. Våldets påverkan förändras över tid och beroende på vilken kontext 

kvinnorna befinner sig i. Vilket innebär att våldets påverkan förändras ur ett livstidsperspektiv 

och olika berättelser om sexuellt våld blir möjliga att berätta beroende på olika tider och 

kontexter, samt utifrån hur olika maktordningar samverkar på olika sätt.  

Kollektiv vardagsrädsla för våld    

Nedan kommer jag diskutera den kollektiva vardagsrädsla som kvinnor förväntas uppleva i 

offentliga miljöer kvällstid. Anna, Malin och Nathalie beskriver på olika sätt hur vardagsrädsla 

är något normativt och en förväntad del av deras liv. Som det på olika sätt förhåller sig till.  

Anna beskriver att hon är rädd för att vara ute på kvällar. Män i grupp tycker hon är obehagliga. 

Hon beskriver att hon alltid bär försvarspray och överfallslarm med sig. Fast hon vet inte om 

det är något som alla gör, eller om det bottnar i händelsen hon varit med om: 

”Jag vet inte om det bottnar i händelsen eller om det har kommit av sig själv. Men 

jag tycker att det är jobbigt att vara ute sent. Män i grupp är jobba. Obehagliga. 

Men det kanske jag skulle tycka ändå. Det vet man ju inte. Jag har överfallslarm och 

överfallsspray jämt i väskan. Fast det vet jag inte om de flesta har. För mig är det 

förknippat med att jag känner mig otrygg och vill ha något att försvara mig med om 

det skulle hända igen” 

Enligt min tolkning visar Annas citat ovan på att Anna ser rädslan för att vara ute sent och 

obehag för män i grupp som något normativt. Hon ser inte heller strategier och redskap för att 

skydda sig mot våld som något ovanligt, eller avvikande. Annas citat ovan visar enligt min 

tolkning på att Anna när hon är ute sent är beredd på att hon kan utsättas för våld och att hon 

har redskap och verktyg för att skydda sig med ifall det skulle hände. Enligt mig lever Anna 

med en vardagsrädsla, som hon förhåller sig till med hjälp av olika typer av strategier. 

Vardagsrädslan är en del av något större, en del av en rädsla, som delas av många kvinnor. 

Ett mönster jag kan utläsa i intervjuerna är just en kollektiv vardagsrädsla i det offentliga för 

sexuellt våld som intervjupersonerna delar med andra som hör till kategorin kvinnor. Det finns 

också en ambivalens i att rädslan för sexuellt våld i offentliga miljöer är normativ och kollektiv 

i vår dominerande diskurs. Detta innebär att rädslan för att utsättas för sexuellt våld inte 

försvinner för att förövaren har försvunnit utan den finns kvar och är ofta förkroppsligad, vilket 

innebär att rädslan till stor del är socialt skapad och socialt konstruerad.   

Även Malin beskriver att hon alltid bär med sig överfallslarm och färgspray när hon går ute på 

kvällarna. Hon beskriver att hon inte kan röra sig ute utan försvarssprayen och överfallslarmet, 

då får hon en liten panikattack: 

”Jag har införskaffat färgspray och överfallslarm som jag alltid har i min ficka, 

alltid, från affären eller hem från jobbet. Jag har alltid med mig det. Jag kan inte gå 

utan det ensam. Då får jag en liten panikattack.” 

Nathalie beskriver att hon när hon är ute på kvällar och möter män i grupp som är påverkade förbereder 

hon sig på att skrika, slå eller ringa 112. 

”Jag blir arg, förbereder mig på att ringa 112, slå nån, skrika högt. När det hänt en 

situation. Du vet det här typiska. När jag går ensam på kvällen så kommer det en 

grupp män. Som helt uppenbart är fulla. Då går jag och eldar upp mig själv och 

fantiserar om hur jag fullkomligt ska slå dom tills det inte kan gå mer” 
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Nathalies, Malins och Annas citat är enligt min tolkning ett tecken på en vardagsrädsla som de 

och andra kvinnor tvingas förhålla sig till. Det är som en förkroppsligad rädsla som delas 

kollektivt av kvinnor. En ökad rädsla för män i grupp blir synligt. Vilket jag tolkar som att mäns 

överordnade position och deras makt ökar när flera män är i grupp. Kvinnan och 

intervjupersonerna i detta fall känner därmed minskad makt och brist på kontroll. 

Sammanfattning av resultat   

I resultatet ovan har det presenterats hur kvinnorna på olika sätt talar och inte talar om våldet 

dem utsatts för. Två dominerande teman hur intervjupersonerna förhåller sig till våldet har 

presenterats. De två temana som kan utläsas är berättelser om sexuellt våld som bevarande och 

hanterande av hemlighet och berättelser om sexuellt våld som störande av ordning. De två 

dominerande temana skär genom berättelserna och resultatet som en röd tråd. Resultatet visar 

”att komma ut med sin berättelse” om sexuellt våld kan leda till att kvinnan ses som en avvikare 

och utsätts för stigmatisering, vilket leder till att berättelser om sexuellt våld tystas. Att 

berättelserna tystas leder i sin tur till upprätthållande av könsmaktsordningen.  

Intervjupersonerna konstruerar genom berättelserna individuell identitet, som enligt min 

tolkning utvecklas till en kollektiv identitet. Den kollektiva identiteten leder i sin tur till en 

kollektiv gruppidentitet och möjliggör för en identifikation med andra kvinnor som delar 

erfarenheten av att ha utsatts för sexuellt våld. Flera av intervjupersonerna har erfarenhet av 

delande av sin erfarenheter med andra kvinnor i samtalsgrupper. Deltagandet i 

samtalsgrupperna upplevs som en solidaritetshandling och som en frizon, som en av 

intervjupersonerna beskriver sin samtalsgrupp ” ett tryggt rum att våga känna i”.  

I resultatet ovan presenteras att påverkan av våldet är en process, och att våldets påverkan är 

föränderligt, vilket belyser vikten av att se på våldet ur ett livsloppsperspektiv. Flera 

ambivalenser och ideologiska dilemman blir synliga i resultatet. En ambivalens som blir synlig 

är ambivalensen gällande rättsdiskursen. Flera intervjupersoner lyfter rädslan och oron att inte 

tas på allvar av rättsväsendet. Det ideologiska dilemmat att som brottsoffer å ena sidan ha rätt 

till upprättelse och å andra sidan risken för att inte bli trodd, och att gärningsmannen kan 

undkomma att dömas för brottet är ett dilemma flera av intervjupersonerna tvingas hantera. 

Intervjupersonerna ger på olika sätt uttryck för narrativt motstånd mot olika identitetsanspråk 

som de främst tillskrivs av andra. En position som intervjupersonerna gör motstånd mot är 

offerpositionen. Resultatet visar att intervjupersonernas identitet, vardag och konsekvenser av 

våldet påverkas på olika sätt ur ett livsloppsperspektiv. Påverkan av våldet är föränderligt 

beroende på vilken kontext kvinnan befinner sig i. Samt beroende på föreliggande 

maktordningar och maktpositioner. Avslutningsvis presenterar i resultatet hur kontroll och makt 

är något som återkommer i intervjupersonernas berättelser. Enligt min tolkning är rädslan för 

att förlora kontroll och makt i vissa situationer ett uttryck för fråntagen makt och en 

maktunderordning. Kvinnors maktunderordning kan upprätthållas genom att män utövar våld 

för att dominera och kontrollera samt genom att samhället bidrar till att tysta ner berättelser om 

våld på olika sätt. Flera intervjupersoner beskriver en kollektiv rädsla för mäns våld i offentliga 

miljöer. Rädslan för mäns våld kan därmed tolkas som normaliserad och förkroppsligad.  

6. Diskussion 
Studiens syfte och mål 
Syftet med föreliggande studie har varit att ge kvinnor som varit utsatta för sexuellt våld 

möjlighet att berätta om sina erfarenheter av att ha utsatts för sexuellt våld. Tre frågeställningar 

lyftes i inledningen fram som centrala: 1. Hur berättar kvinnor som utsatts för sexuellt våld i 

unga år sin berättelse om våldet och dess konsekvenser? 2. Hur konstruerar kvinnorna sin 

identitet i relation till berättelser om det sexuella våldet? samt 3. Hur kan vi förstå kvinnornas 



39 
 

berättelser ur ett kritiskt maktperspektiv, genom att se kvinnorna som aktörer i relation till 

maktordningar och maktstrukturer?  

Jag beskrev också tidigare hur denna uppsats, genom att ta del av och analysera berättelserna 

av sexuellt våld, syftat till att lyfta fram röster som sällan får höras och komma till tals. De 

informationsrika berättelserna som ovan presenterats ger läsaren möjlighet att ta del av 

berättelser från kvinnor som i unga år utsatts för sexuellt våld. Berättelserna har skildrat deras 

erfarenheter och upplevda konsekvenser av våldet. Genom att jag i uppsatsens resultatdel lyft 

fram kvinnornas skildringar kan läsaren av denna uppsats få en ökad kunskap och förståelse om 

fenomenet sexuellt våld. Läsaren av denna studie kan därmed, i linje med uppsatsens syfte, få 

ökad medvetenhet av kvinnors upplevelser och erfarenheter av utsattheten för sexuellt våld.  

Den tematiska och dialogiska narrativa analysen av berättelserna har också bidragit till att jag 

kunnat belysa hur kvinnorna konstruerar sin identitet och konsekvenserna av våldet.  

Genom att tillämpa studiens teoretiska referensram bestående av socialkonstruktionistiska 

teorier, feministiska teorier och begrepp som belyser strukturella villkor ur ett kritiskt 

maktperspektiv så som könsmaktsordningen och intersektionalitet har jag kunnat besvara hur 

kvinnor som utsatts för sexuellt våld i unga år berättar sin berättelse om våldet och dess 

konsekvenser. Samt hur berättelsen i sin tur konstruerar identitet och konsekvenser i relation 

till berättelserna. För att synliggöra hur identitet har konstruerats har identitetsbegrepp och den 

narrativa synen på identitet varit centralt. Den narrativa synen på identitet, dvs synen på att 

identitet är något vi skapar genom berättelser har varit en förutsättning för att kunna belysa hur 

identitet och konsekvenser av våldet konstrueras genom berättelser. Min syn på kvinnorna som 

aktörer har också varit en nyckel för mig genom hela studien. Det narrativa synsättet på identitet 

och synen på kvinnorna om aktörer som konstruerar sig själva som subjekt inom diskursiva 

ordningar har bidragit till att jag kunnat belysa olika typer av identitetsanspråk och narrativt 

motstånd. Att se på identitet ur ett narrativt perspektiv har också hjälpt mig att belysa hur 

berättelser har effekt bortom den individuella berättelser och får betydelse genom att berättelsen 

skapar mening i form av kollektiva handlingar, grupptillhörighet och bidrar till att skapa 

kollektiva och sociala identiteter, vilket jag i resultat belyst genom att bland annat lyfta vikten 

av att dela sin berättelse med andra kvinnor som delar liknande erfarenheter. När det gäller den 

tredje och sista frågeställningen gällande hur vi kan förstå berättelserna ur ett kritiskt 

maktperspektiv har det intersektionella perspektivet tillsammans med könsmaktsordningen 

varit centralt. I resultatet är det tydligt att kvinnornas ålder och kön påverkar vilka berättelser 

som får berättas och vilka som inte får berättas om våldet, samt hur berättelserna berättas. Detta 

påverkar i sin tur kvinnornas utsatthet och därmed konsekvenser av våldet.  Deras underordnade 

position som unga och kvinnor i relation till föreliggande maktordningar påverkar därmed 

konsekvenserna av våldet och konstruktionen av kvinnornas tillvaro och identitet. En djupare 

teoretisk redogörelse för hur studiens teoretiska och begreppsliga utgångspunkter hjälpt mig att 

besvara studiens frågeställning finner ni under rubriken ”Diskussion av teoretisk och 

begreppslig referensram”  

Genom att jag i uppsatsen lyft fram hur kvinnorna berättar om sina erfarenheter om det sexuella 

våldet, vad de berättar om, men också om villkoren för att berätta får läsaren förhoppningsvis 

en djupare förståelse för hur kvinnor som erfarit sexuellt våld tillskriver dessa erfarenheter 

mening och konstruerar identitet och vardagsliv i relation till detta. Uppsatsens utgångspunkt i 

ett kritiskt maktperspektiv belyser hur kvinnorna, om än begränsade av olika maktordningar, 

utövar aktörskap och gör motstånd mot vad de ser som förtyckande konstruktioner av  

offerpositionen. Genom att lyssna till dessa kvinnors kan vi få en fördjupad förståelse av 

erfarenheter av att utsättas för  sexuellt våld.  

Läsaren av denna studie får därmed förhoppningsvis en ökad medvetenhet om vad det innebär 

att vara ’offer för sexuellt våld’ och hur sociala konstruktioner och maktordningar påverkar 
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utsattheten för våld, en kunskap som förhoppningsvis är något som olika aktörer i samhället 

kan ta till sig för att förbättra sitt bemötande i kontakten med våldsutsatta kvinnor.  

 

Studiens resultat i relation till tidigare forskning 
Mitt resultat visar att medias representationer av sexuellt våld påverkar kvinnornas uppfattning 

av våldet de utsatts för, vilket är linje med tidigare forskning av Dahlgren och Sandell 

(2008:293). Både kvinnorna själva men också personer i deras närvaro identifierar våldtäkt och 

sexuellt våld med stereotypa bilder av sexuellt våld, vilket leder till att kvinnornas utsatthet för 

våldet förminskas (jfr Dahlgren och Sandell 2008:293). Carlsson (2009:418) beskriver att 

berättelser och tolkningar om sexuellt våld förändras och konstrueras olika beroende på vilken 

kontext kvinnan lever i, vilket även det är ett mönster jag kan se i min undersökning. Jag anser 

att min undersökning kan bidra med att vidga detta perspektiv genom att bidra till ökad 

förståelse när det gäller betydelsen av lokala kontexter och bemötande inom olika lokala 

kontexter. Min studie visar att bemötande från lokalsamhälle, skola, vänner och familj har stor 

betydelse för hur berättelserna om sexuellt våld konstrueras. Vilka berättelser som är möjliga 

att berätta om sexuellt våld får i sin tur konsekvenser för intervjupersonernas tillvaro och 

identitet. Att studera och även lyfta fokus till lokala kontexter i forskning om sexuellt våld anser 

jag är av särskild vikt i studier som rör unga. För unga människor kan lokala kontexter med 

vänner, familj och skola antas ha större betydelse i jämförelse med vuxna då vuxna kan anses 

ha en annan ställning i samhället och mer möjlighet att påverka sitt liv och samhället på olika 

sätt. 

 

Med hjälp av studiens kritiska maktperspektiv och den intersektionella utgångspunkten med 

betoning på ålder och kön, tillåts berättelser från kvinnor som i unga år utsatts för sexuellt våld 

lyftas fram och komma till tals. NCK (2015c) efterfrågar mer forskning på området ungas 

utsatthet för våld och forskning om den utbredda rädslan som finns hos unga att utsättas för 

våld. Jag anser att min studie kan bidra till att fylla en del av denna lucka. Vardagsrädslan att 

utsättas för våld är något som samtliga intervjupersoner förhåller sig till på olika sätt. Det är 

tydligt att kvinnorna på olika sätt förhåller sig till en kollektiv offerposition som Livsholt 

(2007:113-115) beskriver är en förväntan att riskera att utsättas för sexuellt våld i det offentliga, 

i synnerhet på kvällstid. Min undersökning visar också att påverkan av det sexuella våldet 

förändras över tid, ur ett livsloppsperspektiv förhåller sig kvinnorna olika till våldet genom 

livet. Resultatet från min undersökning anser jag kan bidra med att belysa vikten av att det finns 

en kunskap om att berättelser av sexuellt våld berättas på olika sätt beroende av kontext och 

tidsperspektiv, vilket i sin tur belyser vikten av att ge utsatta för sexuellt våld möjlighet att 

berätta sin berättelse på sina villkor.  

 

I min studie har kvinnorna berättat om olika svårigheter med att tala om våldet de utsatts för, 

och möjligheterna att dela sina berättelser med andra som begränsade. Detta resultat går i linje  

med tidigare forskning som menar att berättelser om sexuellt våld avvisas, tystas och 

osynliggörs (se Carlsson 2008, Mellberg 2002 och Woodiwiss 2014). Enligt Carlsson 

(2008:258-259) tystar samhället berättelser om sexuella övergrepp mot barn genom att avvisa 

deras berättelser, och sociologen Mellberg menar att det skett ett systematiskt osynliggörande 

av sexuella övergrepp mot barn, och att sexuellt våld mot barn bortförklaras och bagatelliseras 

(Mellberg 2002:206-207). Woodiwiss (2014:154) menar att berättelser om sexuella övergrepp 

mot barn tystas eftersom de utsatta inte får tillräckligt med utrymme att prata om våldet, och 

beskriver detta nedtystandet av berättelser om sexuellt våld som starkt kopplade till normer och 

stereotyper om våldsutsatta. Även kvinnorna i min studie lyfte fram att de i olika sammanhang 

haft svårt att berätta, och att det hänger samman med att de har svårt att identifiera sig med den 

stereotypa bild som de menar finns av offer för sexuellt våld.  Jag anser att jag bidrar med ett 
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viktigt perspektiv i relation till den tidigare forskningen genom att lyfta fram de utsatta 

kvinnorna som aktörer i förhållande till att bli tystade. Jag bidrar vidare med ett viktigt 

maktkritiskt perspektiv. Genom att jag sätter fokus på hur kvinnor som utsätts för sexuellt våld 

på olika sätt gör motstånd mot att deras berättelser tystas, och på så sätt även motstånd mot de 

positioner som bland annat könsmaktsordningen och genusordningen försöker begränsa dem 

till. Intervjupersonernas aktörskap i förhållande till ’tystande strukturer’ beskriver jag i min 

uppsats som ett sätt att göra narrativt motstånd. Mitt resultat visar också hur kvinnor som väljer 

att bryta mot normativa sätt att tala om sexuellt våld eller bryter mot förväntade 

identitetsanspråk genom narrativt motstånd utsätts för olika typer av negativa sanktioner.  

 

Mitt resultat visar i linje med vad Carlsson redogör för att samtalsgrupper med andra kvinnor 

som syftar till medvetandehöjning och möjlighet att dela sin berättelse kan synliggöra kvinnors 

erfarenheter och hjälper kvinnorna att öka sin medvetenhet och sina färdigheter. Det kan till 

exempel leda till att kvinnor tillåter sig själva att känna och minnas övergrepp av olika slag i en 

trygg miljö med andra kvinnor (Carlsson 2009:305). Flera av mina intervjupersoner belyser 

vikten av att dela sin berättelse med någon som förstår och delar liknande upplevelser. Via 

samtalsgrupper eller att dela sin berättelse med en vän, vilket för mig belyser vikten av att skapa 

fler mötesplatser och trygga rum för delandet av erfarenheter av sexuellt våld utifrån kvinnornas 

egna behov och villkor.  

 

Diskussion av teoretisk och begreppslig referensram 
Genom att analysera berättelserna ur ett sociologiskt och feministiskt perspektiv kan vi se 

koppling mellan mikro och makronivåer i samhället. Detta belyser hur den enskilda kvinnan 

som utsätts för sexuellt våld påverkas av samhällets strukturer, hur strukturerna påverkar 

kvinnan samt hur konstruktioner konstruerar konsekvenserna av våldet och identitet hos henne. 

Ideologiska dilemman och ambivalensen i berättelser om sexuellt våld är något som går som en 

röd tråd genom resultatet. Därför kommer jag nedan utveckla min tolkning kring detta nedan i 

relation till teoretisk och begreppslig referensram. Genom att tillämpa en 

socialkonstruktionistisk ansats i kombination med feministisk vetenskapsteori belyser studien 

ambivalensen och diskurser som krockar. Detta leder till att läsaren av denna studie kan ta del 

av hur berättelser om sexuellt våld berättas och därmed också hur identitet och tillvaro 

konstrueras. Genom att studera hur berättelserna berättas i relation till sociala konstruktioner 

och feministisk vetenskapsteori kan studien även belysa hur olika typer av narrativt motstånd 

kommer till uttryck. Studien kan även med hjälp av den teoretiska och begreppsliga 

referensramen ur ett kritiskt perspektiv belysa hur olika maktordningar samverkar och påverkar 

konsekvenserna och utsattheten för våld. Det faktum att sexuellt våld är ett ämne som präglas 

av ambivalens anser jag betonar vikten av att lyfta upp olika typer av narrativt motstånd i 

resultatet. I synnerhet med bakgrund i hur berättelser om sexuellt våld tystas och hanteras, som 

jag har valt att tolka som störande av ordningen. Eftersom sexuellt våld är ett ämne som gärna 

tystas ner, och ses som något tabubelagt, anser jag att det är viktigt att lyfta upp och 

uppmärksamma narrativt motstånd av alla slag, men i synnerhet narrativt motstånd i det dolda 

som kvinnorna utövar. Därför har jag valt att till exempel lyfta upp hur kvinnorna gör motstånd 

mot ”normativa samtal” om sexuellt våld samt hur de väljer att ta avstånd från förväntade 

identitetsanspråk och subjektspositioner och istället väljer att tala öppet om sin berättelse. Jag 

vill också särskilt belysa vilka konsekvenser det narrativa motståndet leder till. I uppsatsen 

lyfter jag fram hur kvinnorna då de avviker från dominerande tolkningsrepertoarer och 

subjektspositioner inom diskursen bestraffas med negativa sanktioner. Dessa negativa 

sanktioner innebär exempelvis att kvinnorna tillskrivs ytterligare skuld och misstro när de bryter 

mot dominerande förväntningar av hur en kvinna som utsatts för sexuellt våld ska agera, handla 

och prata om våldet..  Kvinnorna kan när de avviker från normativa sätt att tala om våldet som 
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jag presenterade i resultatdelen mötas av uttalande som att våldet är ”självförvållat” eller att de 

inte verkar vara sådana personer som utsätts för sexuellt våld. 

Ambivalensen i att berättelser om sexuellt våld ses som störande av ordning och bevaras som 

hemligheter i relation till att många av kvinnorna har en vilja att dela med sig av sina berättelser 

är ett tydligt mönster. Att berättelser om sexuellt våld fortfarande ses som något tabubelagt och 

stigmatiserande även år 2015 är något mitt resultat visar på. 

Genom att tillämpa min teoretiska referensram bestående av social konstruktionistisk och 

feministisk teori uppmärksammar jag hur strukturella villkor i form av genusordning och 

könsmaktsordning reglerar kvinnornas möjligheter att tala om våldet, samt att kontexter och 

tidsperspektiv påverkar hur berättelser berättas. Berättelserna påverkar i sin tur våra 

konstruktioner. Ambivalens och ideologiska dilemman uttrycks på olika sätt i olika kontexter. 

Ett ideologiskt dilemma och en ambivalens som blir synligt genom analysen är gällande 

rättsdiskursen, som är samhällets syn på våld och begreppen offer och förövare. Jag redogjorde 

tidigare för hur tidigare forskning lyfter fram rättsdiskursen och den mediala diskursen som 

något som präglas av stereotypa bilder av offer och förövare. Det finns i dessa diskurser också 

en ambivalens där den utsatta å ena sidan beskrivs ha rätt till upprättelse men samtidigt 

framställs berättelser om sexuellt våld vara något som riskerar att inte ses som sanningsenliga 

eller trovärdiga i en rättsprocess. I relation till detta och den ambivalenta position det skapar för 

kvinnorna lyfter kvinnorna i studien fram vikten av att dela sina berättelser med andra kvinnor 

som har liknande erfarenheter. Delandet av berättelser leder till utvecklandet av en gemenskap 

och kollektiv identitet. Detta anser  jag belyser vikten av delandet av berättelser om sexuellt 

våld utifrån kvinnans egna villkor, i trygga rum.  Kvinnorna har olika möjligheter till 

deltagandet i trygga rum.  

En tydlig ambivalens gällande att dela sin berättelse är det dubbla ansvaret som till exempel 

Lisa behöver ta när hennes partner inte vill lyssna på hennes när hon pratar om det sexuella våld 

hon utsatts för. Denna ambivalens att bevara våldet som en hemlighet eller berätta och störa 

ordningen är något det finns spår av i samtliga berättelser. Enligt min tolkning är denna 

ambivalens något som är ett resultat av den stigmatisering det innebär att tala om sexuellt våld. 

I relation till könsmaktsordningen och genusordningen kan kvinnors underordning 

upprätthållas genom att berättelser om sexuellt våld tystas ner. Makten att få tala om sin 

utsatthet fråntas kvinnorna. Därmed fråntas de också rätten till sin egen berättelse. Att kvinnor 

som utsätts för sexuellt våld tvingas in i begränsade sätt att berätta och hantera våldet de utsatts 

för anser jag kan förklaras med rådande könsmaktsordning och genusordning, och som innebär 

att samhället fortsätter att bortförklara mäns våld mot kvinnor.  Om samhället enbart legitimerar 

vissa typer av utsatthet som giltiga bidrar det till att män i det tysta kan upprätthålla sin makt. 

Om våldet mot kvinnor tystas ner kan män som grupp fortsätta att upprätthålla sig själv som 

överordnad. Våldet ses därmed som en del av det generella förtryck som män utövar mot 

kvinnor (Gottzén 2008:99). En annan förklaring till att män i relation med en kvinna inte vill 

lyssna på hennes berättelser om sexuellt våld kan vara bilden av den normativa maskuliniteten, 

en viss genusordning upprätthåller mäns överordningen eftersom en form av maskulinitet görs 

normativt, det kallas att hegemonisk maskulinitet görs. Den normativa mannen förväntas inte 

vara in-lyssnande och känsliga i samma utsträckning som kvinnor. Därmed upprätthåller 

rådande maskulinitetsnormer kvinnors underordning.  Könsmaktsordningen, genusordningen 

och den normativa maskuliniteten är också något som kan kopplas till den kollektiva 

vardagsrädslan som intervjupersonerna enligt min tolkning ger uttryck för. Intervjupersonerna 

förbereder sig på motstånd och/eller upplever rädsla för våld på kvällar i offentliga miljöer. En 

orsak till detta är enligt min tolkning de rådande maskulinitetsnormer som förknippas med män, 

och förstärks när flera män är i grupp. 
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Tidsperspektivet att erfarenheten av att utsättas för sexuellt våld blir en del av kvinnans identitet 

kommer till uttryck i mitt resultat. Som Nathalie uttryckte det ”Det är som en resa.” Hur våldet 

påverkar henne är föränderligt. Rädslan för sexuellt våld är också kollektiv, det är inte enbart 

en rädsla som kvinnor som har egna erfarenheter av sexuellt våld bär på, utan det finns en 

kollektiv vardagsrädsla för mäns våld i synnerhet i det offentliga som delas av de flesta kvinnor.  

Kvinnorna är rädda för mäns våld och bär med sig olika redskap för att skydda sig själva eller 

förbereder sig med hjälp av olika strategier för motstånd. 

Rädslan för den ökade stigmatiseringen och andra negativa sanktioner kan vara en förklaring 

till att kvinnorna berättar om hur de ständigt reflekterar över hur, när och på vilket sätt de ska 

tala om det sexuella våldet. Det sker en ständig balansgång för att inte riskera negativa 

sanktioner vid avvikande från förväntade identitetsanspråk. En rädsla för ökad stigmatisering 

och/eller negativa konsekvenser finns ständigt närvarande hos intervjupersonerna, vilket är i 

linje med tidigare forskning. Genom att kvinnan tar anstånd från en diskursiv normalitet och en 

viss identitetsmarkör förstärks dess negativa laddning enligt Cordell & Ronai (1999: 29-47). 

Att avvika från det förväntade identitetsanspråket och den förväntade subjektspositionen leder 

till bestraffningar och den utsatta riskerar att tillskrivas mer skuld, känna skam och andra 

negativa konsekvenser. En konsekvens av att tillskrivas en offerposition kan därmed vara en 

stigmatiserad identitet, vilket innebär att individer som utsatts för sexuellt våld som inte ”passar 

in” in bilden av vad som i diskursen ses som sexuellt våld. Eller följer normerna om hur en 

förväntas prata om sexuellt våld riskerar ytterligare negativa konsekvenser. I form av att inte 

bli betrodd, bli ifrågasatt eller utsättas för ytterligare kränkningar. 

Enligt Billig m.fl. kan man som jag redogjort för i resultatavsnittet förstå identitetsanspråk som 

något som befinner sig inom en ”range of contestability” (Billig m.fl. enligt Lassinantti  

2014:53). Kvinnornas anspråk om att ses som offer såväl som andras sätt att tillskriva dem 

offerpositionen kan sägas befinna sig inom en ”range of contestability” i min studie. Jag tolkar 

kvinnornas berättelser kopplat till att tillskrivas respektive erfara en identitet som offer som 

något de kan göra anspråk på men också göra motstånd mot. De kan sägas göra narrativt 

motstånd mot att tillskrivas en position inom en viss diskursiv ordning. Som jag tagit upp 

tidigare i teoriavsnittet är narrativt motstånd något som kan utövas av individer som en aktiv 

representationsstrategi i situationer där hon utsätts för diskursiva begränsningar (Cordell & 

Ronai 1999:27-47). Detta menar jag är något som kommer till uttryck i intervjuerna då 

kvinnorna på olika sätt aktivt tar avstånd från att tillskrivas en offerposition, vilket är den 

förväntade subjektsposition som tillskrivs utsatta för sexuellt våld inom dominerande diskurs 

(Burr 2003:111, Edly 2001:209). Även om kvinnorna känner sig som offer när de utsattes för 

våldet gör de motstånd mot offerpositionen som den dominerande diskursen vill hålla dem kvar 

inom. Kvinnorna vill inte reduceras till offer. Kvinnorna vill istället identifiera sig med något 

annat som inte begränsar dem till offer. Att ses som ett offer i sig tänkte jag är en typ av 

objektifiering. Att göra motstånd mot offerpositionen blir därmed ett sätt att ta tillbaka makt 

genom att göra anspråk på aktörskap. Genom att kvinnorna som utsatts för sexuellt våld avviker 

från rådande tolkningsrepertoarer och tar avstånd från den förväntade subjektsposition som 

föreligger riskerar de dock också att bestraffas på olika sätt, vilket jag tidigare redogjort för. En 

risk, eller sanktion av narrativt motstånd är att den stigmatiserade diskursen förstärks av 

kvinnans avståndstagande vilket kommer till uttryck genom att en av de utsatta som väljer att 

prata öppet sexuellt våld möter negativa konsekvenser, som att bli ifrågasatt eller mötas av 

förvåning som det redogjorts för i resultatavsnittet ovan.  

Metodologiska reflektioner 
En central utgångspunkt för mig vid valet av narrativ metod var att metoden skulle lämna plats 

åt kvinnorna att berätta sina berättelser på sina villkor. Att lämna plats åt kvinnorna och låta 
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dem berätta sin berättelse på sina villkor har varit avgörande för att kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Genom att låta berättelser från unga kvinnor som utsatts för sexuellt 

våld komma till tals har jag bidragit till att lyfta upp röster som sällan får höras. Att kombinera 

tematisk analys och dialogisk analys har hjälpt mig att både lyfta kvinnornas berättelser och 

belysa hur samhällets konstruktioner påverkar utsattheten och konstruktioner av identitet och 

konsekvenser på en djupare teoretisk nivå. Mina reflektioner kring etik och makt i narrativa 

intervjuer anser jag ha varit en förutsättning för de informationsrika intervjuerna jag fick till 

mig. Att jag noggrant övervägde och ställde frågor som kan anses vara ”rakt på” till 

intervjupersonerna innan jag valde ut dem till intervjuerna kan anses vara hårt. Men jag kände 

att det var av största vikt att personerna själva upplevde att de kunde berätta om det sexuella 

våldet utan att det skulle vara för jobbigt för dem. Nu i efterhand kan jag tänka mig att eftersom 

ett viktigt kriterie för mig var att intervjupersonerna själva verkligen ville berätta så kunde jag 

också gå in med ett annat förhållningsätt i intervjun. Eftersom jag kände på mig att den här 

kvinnan vill och kan dela med sig av sin berättelse. Att narrativa intervjuer är mer som samtal 

mellan deltagare och intervjuaren menar jag möjliggjorde för mig att vara öppen och en god 

lyssnare för att låta berättelsen utgöra studieobjektet och styra samtalet (jfr Riessman 2007: 23-

24). Jag anser att berättelser är något som bör lyftas upp och användas oftare i 

samhällsvetenskaplig forskning. Anledningen till detta är att jag menar att narrativ metod ger 

utrymme för att inkludera en större mängd människor från olika grupper i samhället med olika 

bakgrund och lyfta upp deras berättelser. Narrativa analys kan användas för att lösa upp 

maktrelationer och nå kunskap i grupper som ibland kan vara svårt att få tillgång till. Genom 

att lyfta fram berättelser vågar vi som undersöker området vara tydliga med att vi lyssnar på 

människan som vi ska studera. Vi låter narrativet och berättelsen utgöra det centrala 

studieobjektet. Därmed kan vi nå en inre och djup kunskap om individen men också om 

samhällsstrukturer och maktordningar, som i kvantitativa studier till exempel erbjuder väldigt 

begränsade möjligheter att nå.  

 

Självkritiska reflektioner 
En omständighet som kan anses ha påverkat min studie är att en av mina intervjuer 

genomfördes via videosamtal. En av mina intervjuer ställdes in på kortvarsel. Jag valde då att 

intervjua en kvinna som jag sedan innan skrivit upp på en reservlista. Kvinnan ville gärna dela 

med sig av sin berättelse men hade inte möjlighet att träffas fysiskt för intervju därför 

genomfördes intervjun via videosamtal. Kvinnan har jag tidigare träffat och intervjuat för b-

uppsatsen som jag skrev inom ett liknande område. En aspekt jag la märkte till var att 

intervjun via videosamtal var något kortare (10 minuter kortare i relation till dem andra som 

var cirka 1h). Att intervjun blev kortare kan även kan berott på att jag tidigare träffat kvinnan. 

Jag fick rikligt med information från intervjun och jag märkte inga större skillnader i relation 

till de andra intervjuerna. Jag vill ändå lyfta att min bedömning troligen skulle varit 

annorlunda om jag aldrig träffat kvinnan tidigare. Eftersom sexuellt våld är ett ämne som kan 

riva upp känslor skulle jag inte vilja riskera att orsaka kvinnan skada. Men i detta fall kunde 

jag utifrån vårt tidigare möte göra bedömningen i samråd med intervjupersonen att intervjun 

via videosamtal inte skulle leda till obehag för kvinnan. 

En kritik jag kan få riktad till mig är varför jag använder begreppet sexuellt våld framför 

sexuella övergrepp eller våldtäkt. Därför vill jag utveckla mina tankar ytterligare kring detta. 

Användandet av begreppet sexuellt våld öppnar upp för en bredare tolkning. Vilket enligt min 

tolkning leder till att fler personer som varit utsatta för sexuellt våld i form av (våldtäkt, sexuella 

övergrepp eller sexuella kränkningar) på ett annat sätt kan definiera sig som utsatts för sexuellt 

våld. Sexuellt våld öppnar också upp för att se hur olika typer av våld hör ihop ur ett feministiskt 

maktperspektiv. Flera av intervjupersonerna sa till mig under intervju att om jag använt 
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begreppet våldtäkt så hade de inte velat ställa upp på intervjun. Detta för att de inte riktigt själv 

kunde identifiera sig med att de utsatts för våldtäkt, fast de egentligen visste att det var en 

våldtäkt de utsatts för. Ordet våldtäkt är för många svårt att använda och identifiera sig med. 

Hade jag använt ordet våldtäkt hade jag troligen fått ta del av andra typer av berättelser än dem 

jag tagit del av i denna studie. Användandet av begreppet sexuellt våld har gett mig en variation 

av sexuellt våld samt informationsrika berättelser. Därmed anser jag att berättelserna på ett bra 

sätt kan ge en representativ bild av olika typer av utsatthet av sexuellt våld och hur berättelserna 

i sin tur med sina likheter och skillnader konstruerar identitet och tillvaro. 

 

Reflektion och framåtblick 
Ytterligare kvalitativ forskning på berättelser om sexuellt våld med ett intersektionellt 

perspektiv behövs för att kunna belysa hur kvinnor både kort- och långsiktigt påverkas av det 

sexuella våldet.  Ett intersektionellt perspektiv kan bidra till att belysa hur olika maktordningar 

samverkar och påverkar utsattheten.  Min studie har belyst maktordningen ålder. Jag anser att 

denna maktordning bör undersökas ytterligare. Mer intersektionell forskning behövs också 

gällande fler maktordningar, så som exempelvis etnicitet, sexualitet, funktionalitet. Ytterligare 

forskning behövs således gällande vilken mening utsattheten för sexuellt våld och berättelser 

om sexuellt våld får i olika kontexter och beroende på maktordningar och maktposition. 

Beroende på vilken maktposition den utsatta har påverkar och konstrueras våldet påverkan på 

olika sätt. Konsekvenserna av våldet och hur den utsatta kan och inte kan tala om våldet 

förändras därmed på grund av den utsattas maktresurser och föreliggande maktordningar. En 

viktig grupp det behövs mer forskning kring utifrån ett intersektionellt perspektiv är HBTQ-

personer, vilka utgör en särskilt utsatt grupp. I Sverige har cirka var fjärde HBT-person utsatt 

för våld i en nära relation (Eriksson 2008: 74-75). När det gäller våld i samkönade relationer 

kan ofta identiteten som HBT-person vara ett fokus för våldsutövandet. Förövaren kan utöva 

makt och kontroll över den utsatta och hota med att till exempel gå ut med att personen är HBT-

person om personen inte är öppen med det, eller använda homofobi som ett sätt att få den utsatta 

att vara tyst om våldet (Eriksson 2008:74-75). Eriksson redogör vidare för att unga HBT-

personer är en grupp som ofta är utsatta för diskriminering, trakasserier och våld från övriga 

delar av samhället (Eriksson 2008 :75). Deras utsatthet kan sägas vara dubbel i och med att 

deras underordning utgår från att de bryter mot heteronormen, och de är  särskilt utsatta på 

grund av en åldersmaktsordning, vilket jag anser betonar vikten av vidare forskning om 

livsvillkoren för denna grupp.  

 

Under tiden jag skrivit på uppsatsen har det blivit allt mer tydligt för mig hur berättelser om 

sexuellt våld är något tabubelagt. Berättelser om sexuellt våld rör upp känslor. Att sexuellt våld 

är något tabubelagt har sedan länge varit känt för mig. Men att berättelser om sexuellt våld är 

så svårt för många att ens närma sig är något jag genom uppsatsen fått erfara. Enbart genom att 

jag nämnt att jag skriver på en uppsats om sexuellt våld har jag kunnat få ett helt rum till tystnad. 

Det är även viktigt att betona att jag har medvetenhet om att alla inte alltid vill dela med sig av 

sin berättelse om sexuellt våld. Min utgångspunkt är att berättelser om sexuellt våld ska få delas 

på den utsattas villkor, och att samhället ska skapa strukturer och trygga rum för detta. Studien 

har visat på behovet av trygga rum. Ett tryggt rum behöver inte enbart vara en samtalsgrupp 

utan det kan också vara andra typer av grupper, eller andra möjligheter för kvinnor som utsatts 

för sexuellt våld att dela sin berättelse. Att dela sin berättelse möjliggör enligt min tolkning i 

relation till resultatet att kvinnorna kan ta tillbaka en del av makten och att en maktutjämning 

mellan könen kan bli möjlig. Min förhoppning är att min studie och framtida forskning kan 

bidra till att samhället kan bli bättre på att bemöta och våga lyssna på berättelser om sexuellt 

våld. Genom att våga lyssna och lämna utrymme till de utsatta att själva få berätta på sina villkor 
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anser jag är ett steg till ett mer jämställt samhälle. Tystar vi berättelser om sexuellt våld bidrar 

vi också till upprätthållande av könsmaktsordningen.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 
Kvinnor som utsatts för sexuellt våld sökes för medverkan i intervju. Intervjuerna kommer 

utgöra material för c-uppsats vid Mälardalens Högskola. Om du vill delta innebär det att vi 

genomför en intervju under cirka 60 minuter. Intervjun genomförs på en plats som känns bra 

för dig. 

 

Uppsatsen syftar till att öka kunskaper om kvinnor som utsatts för sexuellt våld och hur tillvaro 

och identitet påverkats. Jag söker dig som känner att du har bearbetat det sexuella våldet du 

utsatts för. 

Samt har vilja och ork att dela med dig av din berättelse om hur de sexuella våld har påverkat 

dig och ditt liv. 

Du kommer vara anonym. Det finns möjlighet att ta del av materialet efter att uppsatsen är klar. 

Du kan avsluta din medverkan när som helst. 

Hör gärna av dig snarast om du vill medverka, vill veta mer eller har några frågor. 

 

Kontakt för medverkan 

Meja till Alexandra Wittgren 

E-post: awn12002@student.mdh.se 

 

Handledare: Kitty Lasinantti   

E-post:kitty.lassinantti@mdh.se 

 

Det är en fördel om du bor i Eskilstuna, Stockholm, Västerås eller områden däromkring. 

 

 

 

 
 

 

  

mailto:awn12002@student.mdh.se
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Bilaga 2 
Informationsbrev 
Detta är ett informationsbrev till dig som valt att delta i denna studie om erfarenheter av sexuellt 

våld. Studien bygger på intervjuer med ett antal personer med erfarenhet av att ha utsatts för 

sexuellt våld och görs inom ramen för min C-uppsats i sociologi vid Mälardalens Högskola. 

Intervjun kommer att ske på en plats du erbjudits möjlighet att vara med om att bestämma (i 

din bostad, på ett cafè eller annan plats som känns tryggast för dig). Intervjun beräknas ta cirka 

1h. Under förutsättning att du ger samtycke kommer intervjun att spelas in. Syftet med att spela 

in är att det är svårt för intervjuaren att hinna anteckna allt som sägs. För att minimera risken 

för feltolkningar är inspelningen viktig. Ingen obehörig kommer att ta del av inspelningen. 

Intervjun kommer efter inspelning att skrivas ut. I samband med detta kommer materialet att 

avidentifieras. Det innebär att ditt namn och andra uppgifter som kan användas för att identifiera 

dig kommer att tas bort. Detta görs för att bevara din anonymitet då utdrag av intervjuerna i 

form av citat kan komma att användas i uppsatsen. 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan avsluta din medverkan när som helst. Du har också 

rätt att under intervju avböja att svara på frågor som du känner att du inte vill eller kan svara 

på. Att samtala om traumatiska upplevelser och erfarenheter av sexuellt våld kan riva upp sår 

och väcka svåra känslor och minnen. Var därför lyhörd inför vad du känner innan, under och 

efter intervjun. Tveka inte inför att säga till ifall du vill ta en paus eller avsluta intervjun. Du får 

gärna ta kontakt med mig efter genomförd intervju ifall du känner att du behöver stöd, hjälp 

eller vägledning. Jag kan slussa vidare dig till kontakt med jourer som ger stöd till dig som 

utsatts för sexuellt våld, kvinnojourer, tjejjourer, nationella Kvinnofridslinjen eller andra 

myndigheter eller organisationer som kan hjälpa dig. 

Har du några frågor eller funderingar hör gärna av dig till mig på kontaktuppgifterna nedan. 

 

Kontaktuppgifter: 

Alexandra Wittgren 

E-post: awn12002@student.mdh.se 

Telefonnummer: 0739-379530 

Kontaktuppgifter till handledare: 

Kitty Lassinantti 

E-post:kitty.lassinantti@mdh.se  
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Bilaga 3  
 

Intervjuguide 
1. Inledande bakgrundsfrågor 

- Boende- (vilken ort bor du i, boendeform) 

- Sysselsättning – (arbete, studerande, arbetslös, sjukskriven) 

- Familj- (sambo, särbo, singel, annat, barn?) 

- Ålder? 

Tema 1 – Sexuella våldet du utsatts för (våldtäkten, övergreppet kränkningen) 

- Vill du berätta vad som hände? Hur gick det till när du utsattes för sexuellt våld? 

- När utsattes du för det sexuella våldet? (våldtäkten, övergreppet, kränkningen) 

- Hur länge sedan var det? Hur gammal var du? 

Tema 2 - Kontakt med myndigheter, stödinsatsen och rättsväsende 

- Berättade du för någon att du blivit utsatt för sexuellt våld, om ja: För vem och när? 

Om nej- Hur kommer det sig att du inte berättade? 

- Anmälde du det sexuella våldet till polisen? Om ja-  Hur var det för dig? Hur gick 

processen? Om nej- Hur kommer det sig att du inte anmälde? Hade du tankar på att 

anmäla? Blev du avrådd från att anmäla av någon? Hur var det för dig? 

- Upplevde du behov av hjälp och stöd? Om ja- Varifrån fick du detta stöd? 

(Familjen? Vänner? Vården? Psykiatri? Frivillig organisation?) Hur upplevde du 

den hjälp du fick? Var den tillräcklig? Utformad på ett sätt som kändes bra för dig? 

Var det något som var mindre bra med den hjälp du fick? Hade du önskat att du fått 

någon form av hjälp, stöd, eller behandling som du inte fick? 

Tema 3 – Konsekvenser av våldet i det vardagliga livet, livsvillkor och relationer 

- Upplever du att dina erfarenheter av att ha utsatts för sexuellt våld påverkar din 

vardag och din tillvaro idag? Om ja- Hur påverkar det dig i din vardag? Hur upplever 

du att din tillvaro har förändrats eller påverkats? 

- Upplever du att dina erfarenheter av att ha utsatts för sexuellt våld påverkar dig i 

dina relationer? Om ja- Hur påverkar det sig? På vilket sätt? 

- Upplever du att det sexuella våldet fått konsekvenser/begränsningar som påverkar 

dig idag? Om ja- vilken typ av konsekvenser/begränsningar? På vilket sätt upplever 

du det? 

Tema 4 – Identitet 

- Tycker du att det sexuella våldet du utsatts för har påverkat dig som person? Om ja- 

Hur har det påverkat dig som person? 

- Tycker du att det sexuella våldet du utsatts för påverkat din syn på dig själv? Om ja- 

På vilket sätt? 

- Upplever du att andra ser på dig på ett annat sätt efter att du utsatts för det sexuella 

våldet? Om ja- På vilket sätt? Hur upplever du det? 

Tema 5 – Att tala om det - berätta eller inte berätta 

- Om du berättar om det sexuella våldet hur talar du då om våldet? 

- Med vem talar du om våldet? 
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- När talar du om våldet? 

Tema 6- Kontakt med andra med liknande erfarenheter 

- Har du kontakt med andra som utsatts för sexuellt våld? 

- Hur har ni kontakt? 

- Vad betyder kontakten för dig? 

Tema 7 – Framtiden 

- Hur tänker du om framtiden? 

- Har din syn på framtiden förändrats efter att du utsatts för sexuellt våld?  Om ja- 

Hur har synen på framtiden förändrats? 

Avslutning 

Är det något mer du vill berätta om dig själv eller om det sexuella våldet du utsatts för? Är det 

någonting jag missat att fråga som du vill berätta om? Får jag återkomma till dig om jag har 

några funderingar eller om jag har ytterligare frågor? 

Du får gärna kontakta mig om du känner att du behöver stöd, vägledning eller hjälp av vården 

efter vårt samtal så kan jag slussa vidare dig till myndigheter och organisationer som kan hjälpa 

dig. Läs gärna igenom informationsbrevet du fick inför intervjun och informationen med 

kontaktuppgifter till organisationer och myndigheter som kan ge dig stöd. Om det är någonting 

du undrar över eller om du har några frågor tveka inte inför att höra av dig. 

Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 
Kontaktuppgifter för stöd och vägledning 
Kvinnofridslinjen –En nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är 

anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer 

oss gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. 

Telefonnummer: 020-50 50 50 

Hemsida: http://kvinnofridslinjen.se/ 

Föreningen Storasyster-  En feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening 

som vänder sig till dig som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp. 

E-post: kontakt@foreningenstorasyster.se 

Hemsida: http://www.foreningenstorasyster.se/wordpress/ 

Unizon-  Samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för 

ett jämställt samhälle fritt från våld. 

Hemsida: http://unizon.se/om-unizon/kontakt 

E-post: info@unizon.se 

Kvinnojouren Alla Kvinnors Hus, Stockholm 

Jourtelefon: 08-644 09 20. 08 644 09 25 

E-post: inf@allakvinnorshus.org 

Hemsida: www.allakvinnorshus.org/ 

Kvinnojouren Moa och Tjejjouren Meja Eskilstuna 

Jourtelefon: 016-51 21 09 

E-post Kvinnojouren: k.moa@telia.com 

Tjejjouren: jour@tjejjourenmeja.se 
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